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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 2
19.02.2016 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за ,правни и општи работи

Февруари 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 _______ 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 35. 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 35.седница која се одржа на ден 17.02.2016
година и тоа:
1.Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2016 година;
2.Одлука за собирање и транспортирање на габаритен отпад од домаќинствата во градот
Делчево;
3.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина
Делчево за 2016 година со ;
4.Одлука за краткорочно домашно задолжување на општина Делчево;
5.Решение за разрешување на членови на УО на ООУ „Св.Кл. Охридски-Делчево;
6.Решение за именување на членови на ООУ „Св.Кл. Охридски-Делчево;
7.Решение за разрешување на членови на УО на ООУ „В.Прке“-Делчево;
8.Решение за именување на членови на УО на ООУ „В.Прке“-Делчево;
9.Одлука за парична помош на Слаџана Трајановска;
10.Одлука за парична помош на МПЦ Соборен храм „ Св.Кирил и Методиј“-Делчево;
11.Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата и постигнатите резултати
на ООУ „Ванчо Прке““-Делчево;
12.Заклучок за Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2015/2016;
13.Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај на ООУ „Св.Кл.Охридски“-Делчево;
14.Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево;
15.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Делчево за 2016
година;
16.Програма за изградба, реконструкција и одржување на општински патишта и улици во
општина Делчево за 2016 година;
17.Одлука за реализација на проект реконструкција на ул. „Маршал Тито“ во Делчево;
18.Одлука за реализација на проект реконструкција на ул. Питу Гули“ во Делчево;
19.Одлука за реализација на проект реконструкција “Светозар Марковиќ“ во Делчево;
20.Одлука за финансиско учество на општина Делчево за реализација на проектите
реконструкција на улиците „Питу Гули, „Светозар Марковиќ“,“Маршал Тито“ во Делчево;
21.Одлука за финансика помош на Иванка Анастасова од с.Град;
22.Програма за одржување на јавната чистота во општина Делчево за 2016 година;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-______
19.02.2016 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл.гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), како и врз основа на доставените предлози до Комисијата за
изработка на Програма за работа на Советот, Советот на Општина Делчево, на својата 35.
седница, одржана на ден 17.02.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Делчево за 2016 година
Врз основа на доставените предлози од овластени органи кои се јавуваат како изготвувачи
и предлагачи на работен материјал од својата област, секоја година се изготвува Програма
за работа на Советот на Општина Делчево. Така е изготвена Програма за работа на Советот
на Општина Делчево за 2016 година.
Во текот на годината ќе бидат разгледани и други материјали кои во оваа Програма не се
вклучени од кои било причини. Програмата претставува насока за работа на Советот и
истата е отворена за теми кои се во надлежност на локалната самоуправа. Но, исто така
пред Советот може да бидат разгледани извештаи и информации кои се од важност за
граѓаните на подрачјето на општина Делчево, а ги изготвуваат и предлагаат подрачните
единици на државни органи.
Врз основа на напред наведеното, дадените предлози и согледувањата на стручните служби
во Општината Делчево, Програмата за работа на Советот за 2016 година е како што следува:
Ред.бр.

Назив на актот

Предлагач

Изготвувач

Рок за
донесување

1

Програма за работа на
Советот
на Општина Делчево за
2016;

Комисија за
изработка на
Програма за
работа на
Советот

Одделение за
Февруари
правни и општи
работи и јавни
дејности

2

Измени и дополнувања
на Одлуката за
комунален ред на
подрачјето на општина
Делчево;

Градоначалник

Одделение за
инспекциски
надзор

Февруари/Март

3

Квартален изештај за
извршувањето на
Буџетот на Општина
Делчево за 2015 година
за квартал 4;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Февруари

4

Годишна сметка и
годишен извештај на
општина Делчево за
2015 година

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Март

5

Програма за уредување Градоначалник
на градежно земјиште на
подрачјето на општина
Делчево за 2016 година;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

Февруари

6

Програма за изградба, Градоначалник
реконструкција
и
одржување
на
општински патишта и
улици
во
општина

Декември

Февруари

Делчево за 2016 година;
7

Квартален изештај за
извршувањето на
Буџетот на Општина
Делчево за 2016 година
за квартал 1;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Март-Април

8

Извештај за користење
на средствата од
резервите за
претходната година;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Март (15)

9

Полугодишен извештај
за работата на ООУ „
Св.Климент Охридски“;

ООУ
„Св.Климент
Охридски““

Директор

Февруари-Март

10

Годишна сметка на ООУ Сметководител ООУ
„Ванчо Прке“;
на ООУ „Ванчо Прке“
Прке“

11

Одлука
за Градоначалник
организацијата,
делокругот и начинот на
извршување на задачите
на
општинската
администрација;

Одделение за
По потреба
правни и општи
работи и јавни
дејности

12

Годишен извештај од
работењето на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево за
2015 година;

Директор на
февруари-март
ЈЛБ „Илинден“Делчево

13

Годишна Програма за
работа на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево за
2016 година

14

Годишна програма за
работа на ЈПКД
„Брегалница“ за 2016;

УО
на
ЈПКД Директор на
„Брегалница“
ЈПКД
„Брегалница“

февруари-март

15

Годишен
извештај
за УО
на
ЈПКД Директор на
работата
на
ЈПКД „Брегалница“
ЈПКД
„Брегалница“;
„Брегалница“

февруари-март

16

Одлука за усвојување на Директор
на Одделение
за Февруари/Март
Предлог
план
за СОУ
правни и општи
запишување на ученици „М.М.Брицо“
работи и јавни
во СОУ „М.М.Брицо“ за
дејности
наредната
учебна
година;

17

Годишна сметка на ООУ Сметководител
„Св.Климент
на
ООУ
Охридски“ за 2016;
„Св.Климент
Охридски“

18

Завршна сметка на ООУ Сметководител, Сметководител, Крај на февруари
„Ванчо Прке“
Директор
Директор

19

Полугодишен извештај за УО
на
ООУ ООУ
работата на ООУ „Ванчо „Ванчо Прке“
Прке“
Прке“;

20

Меморандум
за УО
на
ООУ Директор
разбирање и финасиска „Ванчо Прке“

Директор на
ЈЛБ „Илинден“Делчево

„Ванчо Февруари-Март

Директор
на Март
ООУ
„Св.Климент
Охридски“

„Ванчо Март

По потреба, тековно

поддршка
проекти;

за

одредени

21

Годишна сметка на ОЈУДГ Сметководител
„Весели
Цветови“
за на ОЈУДГ
2015;
„Весели
Цветови“

Директор на
ОЈУДГ „Весели
Цветови“

Март

22

Годишен
извештај
за УО на ОЈУДГ
работата
на
ОЈУДГ „Весели
„Весели Цветови“;
Цветови“

Директор на
ОЈУДГ „Весели
Цветови“

Март

23

Полугодишен извештај
УО на ООУ
за
„Ванчо Прке“
работата и постигнатите
резултати на ООУ „Ванчо
Прке“ ;

Директор на
ООУ „Ванчо
Прке“,

Март

24

Одлуки за утврдување
Градоначалник
на Нацрт-урбанистички
планови согласно
усвоена
Годишна
програма;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај и
заштита на ЖС

ФевруариДекември

25

Одлука за донесување
на урбанистички
планови и општи акти
согласно усвоена
Годишна програма

Градоначалник

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај и
заштита на ЖС

ФевруариДекември

26

Одлука за усвојување на Градоначалник
Иницијативи за
отпочнување со
изработка на
Урбанистичка
документација (ГУП;
ДУП, Урбанистички план
вон населено место,
ЛУПД, урбанистичкопланска документација
за туристичка развојна
зона, урбанистичка
документација за
автокамп и планска
документација за градби
од посебен интерес,
Општи акти) согласно
усвоена Годишна
програма и опфатени во
Законот за просторно и
урбанистичко
планирање;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај и
заштита на ЖС

ФевруариДекември

27

Одлуки за вклопување
на
бесправно изградени
објекти во
урбанистичка
документација;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај и

Тековно и по
потреба

Градоначалник

заштита на ЖС
28

Одлуки за утврдување
Градоначалник
на
потреба за изработка и
донесување на ЛУПД за
потребите на општина
Делчево
и
на
заинтересирани странки;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај и
заштита на ЖС

ФевруариДекември

29

Одлуки за поддршка на
проекти
од програма ИПА
прекугранична
соработка МакедонијаБугарија преку
Министерство за
финансии

Градоначалник

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

По објавен повик

30

Одлуки за поддршка на
проекти
од Агенцијата за
поддршка на
земјоделството и
рурален развој

Градоначалник

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

По потреба

31

Одлуки за поддршка на Градоначалник
проекти
од Бирото за регионален
развој;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

По потреба

32

Информација за
Градоначалник
извршување на одлуките
донесени од Советот на
Општина Делчево за
2015 година (согласно
член 44 од Статутот);

Одделение за
Март, Јуни,
правни и општи Септември,
работи и јавни Декември
дејности;

33

Одлуки за поддршка на
проекти преку
Канцеларијата на
Источно-планскиот
регион;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

По потреба

34

Одлуки за поддршка на
проекти преку
Швајцарската агенција
за развој и соработкаПрограма за зачување
на природата;

Градоначалник

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

По потреба

35

Одлука за именување на Градоначалник

Одделение за

Мај-Декември

улици, плоштади,
мостови и други
инфраструктурни
објекти на подрачјето на
општина Делчево;

урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

36

Одлука за определување Градоначалник
на општинските патишта
на подрачјето на
општина Делчево;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

Мај-Декември

37

Програма за јавно
осветлување

Градоначалник

Оделение за
урбанизам
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

Март

38

Програма за одржување
и користење на реките
во урбанизираните
подрачја

Градоначалник

Одделени за
урбанизам
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

Април

39

Програма за
одбележување на
значајни настани и
истакнати личности и
спомен обележја

Комисија за
одбележување
на настани

Оделение за
Мај
правни и општи
работи и јавни
дејности

40

Информација на
Градоначалникот за
извршување на своите
надлежности

Градоначалник

41

Квартален извештај за
извршувањето на
Буџетот на Општина
Делчево за втор
квартал;

Градоначалник

42

Јуни и Декември

Одделение за
финансиски
прашања

Јули-Август

Годишна програма за УО на ООУ
работата на ООУ „Ванчо „Ванчо Прке“
Прке“

Директор

Јули

43

Годишен
извештај
за УО на ООУ
работата на ООУ „Ванчо
Прке“;

Директор

Јули-Август

44

Годишен
извештај
за УО на ООУ
работата
на
ООУ
„Св.Климент Охридски“;

Директор

Јули- Август

45

Годишна програма за УО на ООУ
работа
на
ООУ
„Св.Климент Охридски“;

Директор

Јули- Август

46

Годишна програма за УО на СОУ
работа
на
СОУ
„М.М.Брицо“

Директор

Јули- Август

47

Ребаланс на Буџетот на
општина Делчево;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

По потреба

48

Квартален извештај за
Градоначалник
извршувањето на
Буџетот на Општина
Делчево за трет квартал;

Одделение за
финансиски
прашања

Октомври-Ноември

49

Одлука за усвојување на Градоначалник
измени и дополнувања
на Буџетот на Општина
Делчево;

Одделение за
финансиски
прашања

Септември-Ноември

50

Годишен
извештај
за УО на СОУ
работата
на
СОУ
„М.М.Брицо“

Директор

Септември

Директор

Октомври

51
Годишната програма за
работата
на ОЈУДГ „Весели
Цветови“

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“

52

Одлука за доделување на Градоначалник Одделение
за Ноември
студентски стипендии
на
Општина прави и општи
Делчево
работи и јавни
дејности

53

Одлука за доделување
на ученички стипендии

54

Финансиски план на ООУ УО на ООУ
„Ванчо Прке“

Директор

Ноември/Декември

55

Финансиски план на ООУ УО на ООУ
„Св.Климент Охридски“

Директор

Ноември/Декември

56

Буџетски календар за
2017 година;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

57

Буџет на Општина
Градоначалник
Делчево за 2017 година;

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

58

Одлука за извршување Градоначалник
на Буџет на Општина
Делчево за 2017;

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

59

Програма за уредување Градоначалник
на градежно земјиште на
подрачјето на општина
Делчево за 2017 година;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС

Декември

Градоначалник Одделение
за Ноември
на
Општина прави и општи
Делчево
работи и јавни
дејности

и ЛЕР
60

Програма за изградба, Градоначалник
реконструкција
и
одржување
на
општински патишта и
улици
во
општина
Делчево за 2017 година;

Декември

Декември

61

Програма за управување Градоначалник
со отпад во општина
Делчево за 2017 година;

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и
сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

Декември

62

Одделно
мислење
за УО на ООУ
секоја
програма
за
изведување
на
екскурзии и др.слободни
активности на ООУ и
СОУ;

Одделение за
прави и општи
работи и јавни
дејности

По потреба

Советот на Општина Делчево во текот на 2016 година, зависно од потребата за
усогласување со законската регулатива, дава согласност на статутите на установите кои
се во надлежност на Советот (ЈПКД „Брегалница“, СОУ „М.М.Брицо“, ООУ „В.Прке“, ООУ
„Св.Климент Охридски“, ЈЛБ „Илинден“ и ОЈУДГ „Весели Цветови“. Исто така, Советот на
Општина Делчево именува и разрешува членови во органите на управување и донесува
одлуки за начинот на располагање со средствата на истите. Советот на Општина Делчево
го усвојува Полугодишниот и Годишниот извештај за јавната безбедност и безбедноста на
сообраќајот на патишата на подрачјето на општина Делчево.
Во тековната година, согласно согледувањата и потребата, Советот одлучува по барања за
дополнувања на блок (наменските) дотации на корисниците од сопствени извори на
Општината. Програмата за работа на Советот на Општина Делчево за 2016 година не е
затворена и може да се надополнува доколку се јави потреба за тоа, согласно член 2 од
Одлуката за формирање на Комисијата за изработка на Програма за работа на советот и
член 134 од Деловникот.
Број 09-296/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
17.02. 2016 год.
Претседател,
Делчево
Драган Христов, с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 35. редовна седница, одржана
на ден 17.02.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2015 до 31.12.2015
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина
Делчево за периодот 01.01.2015 до 31.12.2015.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-298/1
17.02.2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 19 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 36 став1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево
на својата 35.редовна седница,одржана на 17.02.2016 донесе
ОДЛУКА
За краткорочно домашно задолжување на општина Делчево
Член 1
Општина Делчево се задолжува преку краткорочно домашно задолжување со
склучување на договор за кредит за финансирање на проектот на општина Делчево,
финансиран од
ИПА компонента, од третиот повик за прекугранична соработка
Р.Македонија и Р.Бугарија, во износ од 3. 000.000,00 денари, а со цел реализација на
проектот: „Мерки за заштита од поплави на реките „Брегалница и Бистрица“.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно краткорочно задолжување под
услови и кретириуми одредени од банката.
Член 3
За избор на банка-кредитор ќе бидат земени во предвид најповолните услови кои
што ги нуди банката.
Член 4
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник
на Општина Делчево”.
Совет на Општина Делчево
Број 09-299/1
Претседател,
17.02.2016 год.
Делчево

Драган Христов, с.р.

Врз основа на член 124 од Законот за основно образование и член 64 од Статутот на ООУ
„Св.Климент Охридски“, а согласно член 36 став од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 35. редовна
седница, одржана на ден 17.02. 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на претставници на локалната самоуправа
во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
1. Се разрешуваат Драгица Алексовска и Слободан Дамјанов од членови на
Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“ заради истек на мандат.
2. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.
Број 09-300/1
17.02.2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 124 став 2 од Законот за основно образование и член 63 од Статутот
на ООУ „Св.Климент Охридски“, а согласно член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 35.
редовна седница, одржана на ден 17.12. 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници на локалната самоуправа
во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
За претставници на Локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево, се именуваат:
1. Драгица Алексовска и
2. Снежана Начевска
3. Мандатот на членовите на Училишниот одбор е 3 (три) години со право на
продолжување.
4. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.
Број 09-301/1
17.02.2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 124 од Законот за основно образование, а согласно член 36 став од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина
Делчево на својата 35. редовна седница, одржана на ден 17.02. 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на претставници на локалната самоуправа
во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
1. Се разрешуваат Веселинка Иванова и Веска Гоцевски од функцијата
претставници на локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“Делчево заради истек на мандат.
2. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.
Број 09-302/1
17.02. 2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 124 став 2 од Законот за основно образование, а согласно член 36 став
1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на
Општина Делчево на својата 35.редовна седница, одржана на ден 17.02.2016 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници на локалната самоуправа
во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
За претставници на локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо ПркеДелчево, се именуваат:
1. Веселинка Иванова и
2. Горан Даневски
3. Мандатот на членовите на Училишниот одбор е 3 (три) години со право на
продолжување.
4. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.
Број 09-303/1
17.02.2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево и Барањето за материјална помош Уп бр.21-76 од 05.02.2016
година, Советот на Општина Делчево, на својата 35.редовна седница, одржана на ден
17.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
Слаџана Трајановска
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 50.000 денари
на Слаџана Трајановска ул. „Иван Милутиновиќ“ бр.6 од Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за покривање на трошоци за
посмртнина на нејзиниот покоен сопруг, Борче Трајановски.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-304/1
17.02.2016 година
Делчево

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

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево и Барањето за материјална помош Уп бр.21-37 од 25.01.2016
година, Советот на Општина Делчево, на својата 35.редовна седница, одржана на ден
17.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
МПЦ-Охридска Архиепископија
Соборен храм „Св.Кирил и Методиј“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 80.000 денари
на МПЦ-Охридска Архиепископија Соборен храм „Св.Кирил и Методиј“-Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за доизградба на Соборниот храм
„Св.Кирил и Методиј“-Делчево.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат исплатени на жиро-сметка
300210000010259, Комерцијална банка, даночен број 4029988132392.
Член 4
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-305/1
17.02.2016 година
Делчево

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

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 35.редовна седница,
одржана на ден 17.02.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за работата и постигнатите резултати на
ООУ „Ванчо Прке“- Делчево во учебната 2015/2016
1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата и постигнатите резултати на ООУ
„Ванчо Прке“-Делчево во учебната 2015/2016.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-306/1
17.02. 2016 год.
Делчево

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

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 35.редовна седница, одржана
на ден 17.02.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за работата на
СОУ „Методи Митевски Брицо“ учебната 2015/2016
1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на СОУ „Методи Митевски Брицо
“ за учебната 2015/2016

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-307/1
17.02. 2016 год.
Делчево

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

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 35.редовна седница,
одржана на ден 17.02.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“- Делчево
во учебната 2015/2016
1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево во учебната 2015/2016.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-308/1
17.02. 2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник
бр199/14;44/15 и 193/15) член 11 став 1 и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ,, број 5/2002), Советот на Општина Делчево на 35. седница одржана на
ден17.02.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за
2016 година
Урбанистички планови за град Делчево:
1. Довршување на детален урбанистички план за локалитет,,5-ти Реон,, во Делчево со
опфат од 9.02 ха, дел од Блок 3.1 во Урбана единица 3, со граници.
- север - граница на ГУП
- исток - ендек (граница на блокови 3.1 и 3.2 )
- југ - граница на намена мало стопанство
- запад - граница на ГУП
2. Довршување на Детален урбанистички план за Централно градско подрачје ,Урбана
единица 2, дел од блок 2,2 ,урбан модул М1 – Делчево - измена и дополна со опфат од
2,21 ха и со граници:
 од мост на река Брегалница кон североисток по оска на бул. ММ Брицо,, до
крстосница со ул. ,, НЈ Вапцаров,,


кон северозапад по ул.,, НЈ Вапцаров до крстосница со улица ,, С.Марковиќ,,



кон југ , по осовина на улица,, С Марковик,, до мост на река Брегалница

3. Довршување на Детален урбанистички план - Лесна индустрија и сревиси на м.в. ,,Стар
монопол,, Делчево - дел од блок 2,6 ,урбана единица 2- со опфат од 3,7 ха со граници:
-северозапад граница на к.п. бр. 8721;8719;8718; до оска со улица ,, 8 Септември,,


на север по оска на улица ,, 8 Септември,, до улица,,Крушевска,,



на запад по оска на улица ,, Крушевска ,, до северна граница на к.п. бр. 7958



северна граница на к.п. бр. 7958 до сока на улица ,, М Тито ,,



југ по оска на ул. ,, М тито ,, до граница со к.п. бр. 8721

4. Довршување на Детален урбанистички план за утбана единица2 , дел од блок 2,7 – ,,
Централно градско подрачје,, со опфат од 1,6 ха со граници:


југоисточна граница на к.п. бр. 7563 до улица ,, Солунска,,



на југ по улица,, Солунска,, до спој со улица ,, М Тито,, до мост на ендек



спој на северна граница на к.п. бр. 7951 и к.п. Бр, 7952 до кеј на Р Брегалница



на север по осовина на кеј на река Брегалница и спој со к.п. бр. 7563

5. Довршување на Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона – Север- Блок

1.2 во Урбана единица 1 со опфат од 6,5 ха со граници:


југозапад ул.,,Булевар Македонија,,



североисток - по новопроектирана сервисна улица



северозапад-новопроектирана собирна улица

6. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок
2.1 во Урбана единица 2 со опфат од 17,2 ха со граници:
-северозапад – Граница на градежен реон
-североисток – ул.,,Булевар Македонија,,
-југоисток улица ,,Индустриска,, и
-југозапад – асвалтирана улица кон Кожара
7. Довршување на Детален урбанистички план дел од Индустриска и сервисна зона во град
Делчево дел од Блок 2.1 Урбана единица 2 со опфат од 4.0 ха -к.п. 6017 дел со граници:


југоисток граница-к.п. 6042/1:6023;6022;6018



североисток – крак на улица Индустриска



северозапад – собирна новопроектирана улица



југозапад - река Брегалница

8. Детален урбанистички план Лесна индустрија и сервиси м.в. ,,Дервишица,, во град
Делчево дел од Блок 1,4 Урбана единица 1 со опфат од 13,6 ха со граници:
-северозапад – улица,, Скопска,,
-североисток – ул.,,М М Брицо,,(постоечки и новопроектиран дел)
- југоисток граница на ГУП
-југозапад булевар Македонија
9. Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево,
дел од Урбана единица 3 , Блок 3,6 со опфат од 5,3 ха и граници :
- североисток граница на к.п. бр. 7692 по должина на улица М Тито
- источна граница на к.п. бр. 7692 кон југ до спој со граница од ГУП
- кон југозапад по граница од ГУП
- до западна граница на к.п 7692 и


по западна граница на К.П.бр. 7692 до спј со ул. М.Тито

10. Довршување на Детален урбанистички план за Урбана единица 1 дел од блок 1,4 со
опфат од 3,9 ха и граници :
 по ул. Осоговска од југ до спој со булевар Македонија кон североисток до спој со
Булевар ММ брицо

 спој на ул. Осоговска со ММ Брицо по Булевар ММ брицо кон север се до мост на
река Габровчица
 од север кон североисток по течение на река Габробчица до мост
Македонија


на Булевар

од мост по булевар Македонија кон југ до спој со улица Осоговска

11. Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во
Делчево, дел од Урбана единица 3 , Блок 3,3 со опфат од 10.6 ха и граници :
- на југ по ендек „Грозданец“ кон исток по новопредвидена патека до ул.„Влаинска“
- кон север по улица „Острец“ до спој со ендек „Грозданец“
12. Измена и дополнување за потребите на Општина Делчево и иницијатива од
заинтересирани правни и физички лица што може да се изврши проширување и промена
на делови од ГУП на Општина Делчево.
13. По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се
вршат измени и дополнување и на други делови од Генералниот урбанистички план (ГУП)
со дополна на Деталниот урбанистички план (ДУП) на град Делчево.
14. Општи акти во Оптштина Делчево како и Урбанистички планови вон населени места
во Општина Делчево:
14.1.Довршување на Урбанистички план вон населено место за локалитет ,,Ладилник,,во
катастерска општина Чифлик со плански опфат од 3.75 ха по границите на катастерските
парцели број 844 и 845.
14.2. Детален урбанистички план за намена Лесна индустрија и мало стопанство во с.
Тработивиште
*Блок 5 со опфат од 8,61 ха со граници :
- север ендек
- североисток граница на опфат
- југоисток граница на опфат
- југозапат пат Берово - Делчево
* Блок 6 со опфат од 2,29 ха со граници:
- југозапат пат Берово - Делчево
- северозапад граница на опфат
- североисток граница на опфат
-југоисток ендек
15. Изработка на Спортско рекреативен центар - СРЦ ,Урбана единиза 2, дел од Блок 2,4
со опфат 2,4 со опфат од 20,5 ха со граници
- Југоисточна граница на КП.бр.7312/1 ; 7313; 7314/1 и 8702/1 до осовина на профил
на река Брегалница

- Од осовина на река Брегалница кон југ до Новопредвиден мост до река Брегалница
- На североисток со новопредвидена улица и до спој со ул.„Орце Николов“
- Од североисток кон север по осовина на ул.„Орце Николов“ до КП.бр.7312/1
16. Изработка на Општ акт за с.Звегор , Општина Делчево со опфат 51,16 ха.
17. Изработка на Локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка
индустрија (Г2) на градежна парцела 1, на КП 4418/2 и КП 4417 м.в. Долни Ливади ,КО
Град,Општина Делчево.
18.
Изработка на Детален урбанистички план – Сервисна зона (Изток) со намена Г2
Урбана единица 3,дел од Блок 3.1 со опфат од околу 6 ха.
19. По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се
донесуваат Локална урбанистичка документација, Проекти за инфраструктура,
урбанистичко планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко планска
документација за автокамп, урбанистички план вон населено место во катастерските
општини на сите села во општината, како и урбанистички план за село за сите села како и
Општи акти за истите.
20. Донесување Одлука на Совет за утврдување на потреба од изработка, усвојување
Урбанистички планови и друг вид Урбанистичка документација ( Локална урбанистичка
документација, проекти за инфраструктура и друга урбанистичка документација согласно
Законот за просторно и урбанистичко планирање опфатени во член 7)
Финансирањето урбанистичките планови го врши Општината од средства
предвидени со Буџетот на Општината Делчево како и средства од заинтересирани правни
и физички лица согласно законската регулатива.
Број 09-309/1
17.02.2016 год.
Делчево

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

Врз основа на член 94, 95, 96, 97 и 98 од Законот за градежно земјиште „Сл.весник 15/2015,
44/15, 98/15, 193/15) член 22 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Делчево (Сл.гласник
на Општина Делчево 15/2013), Советот на Општина Делчево на 35.седница одржана на ден
17.02. година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град
Делчево за 2016 година
ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на градот Делчево за
2016 година претставува oснова по која ќе се врши уредувањето на градежното земјиште
во градот во тековната 2016 година.
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
1.Просторот -локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма
2.Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште
3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната
инфраструктура
4.Извори на финансирање на Програмата

5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова распределба
6.Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште (комуналии)
7.Динамика на извршување на Програмата
8.Останати активности
1.Просторот – локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма
Во текот на 2016 година во градот Делчево ќе се врши уредување на градежното земјиште
со делумно уредување – основен степен на уредување под кој се подразбира: непречен
пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), улично осветлување,
изградба, доградба и реконструкција на водоводна и мрежа за фекална и атмосферска
канализација, а на следните локалитети:
а) Населба „Милково Брдо“
б) Населба „Ново Делчево“
в) Локалитет „Шумски расадник“
г) Населба „Станбена зона“ до Спортско рекреативен центар
д) Населба „Звегорска река“
ѓ) Локалитет „Стрелиште“ и „Стар монопол“
е) Локалитет „Стара партизанка“ и „Пекара“
ж) Населба „Старо Делчево“
з) Населба „Стар расадник“ и „Д2“
ѕ) Населба „Басарица“
и) Населба „Пролет“
ј) Локалитет „Индустриска зона“ и „Сервисна зона“
к) Локалитет „Стопански комплекс“
л) Населба „Грамадна“
љ) Цнтрално градско подрачје и урбана единица „2„-дел од блок 2.2
м) Туристичко рекреативен центар Голак
н) Локалитети и селски населби надвор од плански опфат.
2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на
основната инфраструктура
Степенот на уредувањето на градежното земјиште ќе се врши со делумно уредување
со изведување на следните работи и по локалитети: Изградба на објекти на
инфраструктурата заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од
јавен пат (улица со тротоари без асфалт), изведување на водоводна, атмосферска и
канализациона мрежа и улично осветлување, за приклучоци до градежната парцела (не
подалеку од 30 м1 од најблискиот дел од објектот).
3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на
основната инфраструктура
а) Локалитет „Милково брдо“ во Делчево
Во текот на 2016 година на локалитетот „Милково Брдо“ предвидено е да се работат
следните активности:
 Реконструкција на дел од улица Питу Гули
 Реконструкција на дел од улица Вера Јоциќ
 Реконструкција на дел од улица Вељко Влаховиќ







Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.
Реконструкција на дел од водоводна мрежа
Изградба на пристапни патеки
Раздвојување на фекална од атмосферска канализација и изградба на нова нова
атмосферска канализација на дел од населбата Милково брдо;
Изградба на улица Разловечко Востание.

б)Населба „Ново Делчево“ во Делчево
Во текот на 2016 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:
 Доградба на улично осветлување
 Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.
 Реконструкција на дел од водоводната мрежа
 Уредување и одржување на паркови и зеленила
 Реконструкција на Улица Орце Николов и Улица Скопска
 Прочистување на река Габровчица
в)Локалитет „Шумски расадник“ во Делчево
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Експропријација и пробивање на ул.„Орце Николов“ со краци во локалитет
Шумски Расадник
г)Населба “Станбена зона“ до Спортско Рекреативен Центар
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Изградба на улица 7 и тротоар
 Дорадба на водоводна мрежа
 Доградба на фекална канализациона мрежа
 Изградба на дел од атмосферска канализација
д)Населба „Звегорска река“
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Довршување на канализација покрај Рег.пат Делчево-Берово
 Изградба на улици во населба Звегорска река
ѓ)Населба „Стар Монопол“ и „Стрелиште“
Во текот на 2016 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:
 Доградба на канализациона мрежа
 Доградба на осветлување
е)Населба „Стара Партизанка“ и „Пекара“ -Делчево
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Доградба на водоводна линија
 Доградба на фекална канализација
 Пробивање и тампонирање на улица Крушевска
ж)Спортско рекреативен центар Голак
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Изработка на студии и проекти за водоснабдување,
 Изградба на СКИ ЦЕНТАР со пропатни објекти.
з)Населба „Старо Делчево“ (I, II и III-ти реон) во Делчево
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Довршување на улица Плачковица на м.в.Чуката
 Довршување на ул.„Илинденска“
 Изградба на пристапни патеки
 Изградба на улица Разловечка лево од ул.Голачка
 Изградба на канализациони линии
 Поставување на огради и ракофати на скали и други места каде има
потреба
 Изгрдба на спортско игралиште



Реконструкција на улица Маршал Тито;

ѕ)Населба „Стар расадник“
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Пробивање и тампонирање на улици и краци
 Изградба и доградба на фекална канализација
 Изградба на инфраструктура на улица Грозданец
 Продлжување на улица В.С.Бато до ендек Грозданец
 Осветлување на темните места во Стар расадник и улица Маршал Тито до
градските гробишта;
 Изградба на Капела.
и)Населба „Басарица“ во Делчево
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Пробивање и тампонирање на улици
 Доградба на водоводна мрежа
 Доградба на фекална канализација
ј)Населба „Пролет“ во Делчево
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Експропријација на дел од улици
 Пробивање на дел од улици
 Изградба на дел од водоводна мрежа
 Доградба на фекална канализација
 Доградба на мрежа за улично осветлување
 Изработка на проект за регулација на река Габровчица и регулација на дел од
река Габровчицас
к)„Индустиска и сервисна зона“ и „Сервисна зона“ во Делчево
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Изградба на дел од улична мрежа
 Доградба на водоводна мрежа
 Доградба на фекална канализација
 Доградба на мрежа за улично осветлување
 Изградба на улици 2 и 4.
л)Населба „Грамадна“
Во текот на 2016 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:
 Доградба на водоводна мрежа
љ) Локалитети вон градежен реон и селски населби
Активности кои се планираат за 2016 година во овие населби се во останати
активности:
 Решавање на водоснабдувањето во с.Звегор;
 Изградба на канализација во с.Град;
 Изградба на канализација во с.Вирче;
 Асфалтирање на улица од црквата до нов локален пат во с.Вирче
 Реконструкција на спомен дом Разловечко востание во с.Разловци
 Изградба на една улици во с.Разловци
 Изградба на фекална канализација во с.Стамер
 Реконструкција на селските водоводи во с.Бигла;
 Доградба на мрежа за улично осветлување во с.Бигла;
 Довршување на канализацијата во с.Габрово
 Санирање и уредување на една селска чешма во с.Габрово;
 Доградба на мрежата за улично осветлување во с.Габрово;
 Реконструкција на чешмите за питка вода во с.Стар Истевник;
 Санирање на каптажа на селскиот водовод во с.Стар Истевник
 Реконструкција на селскиот водовод во с.Ветрен
 Изградба на патот до Свети води во с.Тработивиште;



м)








Изградба на улица во с.Вирче;
Изградба на улица во с.Град.
Централно градско подрачје и урбана единица „2“ - дел од блок 2.2
Изработка на проекти за водовод и канализација
Доградба и реконструкција на детска градинка „Весели Цветови“
Изградба на мрежа за улично осветлување
Изградба на водовод и канализација
Изградба на дел од атмосферска канализација
Реконструкција на улица Светозар Маковиќ
Раздвојување на фекална од атмосферска канализација и изградба на нова нова
атмосферска канализација на дел од Централно градско подрачје.

4.Извори на финансирање
Очекуван прилив на средства за уредување на градежно земјиште (комуналии) во
текот на 2016 година
4.1 Населба Милково Брдо


инд.станбени згради



доградби на инд.стан згр.



деловни објекти

1
1
1

х
х

250.000,00 =
70.000,00

250.000,00 ден

=

70.000,00 ден

х 100.000,00 ден = 100.000,00 ден 4.2 Населба

„Станбена зона“


изградба на инд.станбени згр.

1 х 150.000,00 ден = 150.000,00 ден 4.3 Населба Ново

Делчево


доградба

1

х

80.000,00 ден

=

80.000,00 ден 4.4 Населба Старо

Делчево


инд.станбени згради

1 х 120.000,00 ден = 120.000,00 ден

4.5 Населба Басарица


инд. станбени згради

1 х 150.000,00 ден = 150.000,00 ден 4.6 Индустриска и

Сервисна зона


Инд. и сервисни објекти

2

х 120.000,00 ден =

240.000,00 ден 4.7 Населба

„Стрелиште“


изградба на инд.стан.згр.



изградба на инд.стан. згр.

1 х 140.000,00 ден = 140.000,00 ден 4.8 Населба „Пролет“
2

х

250.000,00 ден = 500.000,00 ден 4.9 Централно

градско подрачје


деловни објекти

2

х

250.000 ден =

500.000,00 ден 4.10

Овозможување на правен статус
на бесправно изградени објекти
Вкупно:

700.000,00 ден

3.000.000,00 ден

Очекувани се и средства кои ќе бидат доделени по поднесени барања (по Огласи, Програми,
Конкурси и др.) од страна на Владата на Република Македонија и други донатори.
5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова
распределба
а)Населба „Милково Брдо“
 геодетски работи
15.00







урбанистички планови и проекти
100.00
пробивање на улици
290.00
водовод
290.00
канализација
240.00
улично осветлување
460.00
_______________________
Вкупно:
1.395,00 ден/м2

б)Населба „Ново Делчево“
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
55.00
 пробивање на улици
230.00
 водовод
240.00
 канализација
220.00
 улично осветлување
550.00
__________________
Вкупно:

1.550,00 ден/м2

в)Неселба „Шумски расадник“ во Делчево
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
55.00
 пробивање на улици
230.00
 водовод
310.00
 канализација
290.00
 улично осветлување
650.00
________________________
Вкупно:
1.550,00 ден/м2
г)Населба „Станбена зона“ во Спортско рекреативен центар
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
55.00
 пробивање на улици
230.00
 водовод
230.00
 канализација
290.00
 улично осветлување
650.00
_________________________
Вкупно:
1.550,00 ден/м2
д)Населба „Ѕвегорска река“ во Делчево
 геодетски работи
32.00
 урбанистички планови и проекти
64.00
 проектирање (улици, водовод,
канализација и електрика)
100.00
 пробивање на улици
250.00
 водовод
180.00
 канализација
362.00
 улично осветлување
420.00
__________________________
Вкупно: 1.408,00 ден/м2
ѓ)







Населба „Стар Монопол“ и „Стрелиште“ во Делчево
геодетски работи
15.00
урбанистички планови и проекти
55.00
пробивање на улици
300.00
водовод
240.00
канализација
270.00
улично осветлување
460.00
_________________________
Вкупно:1.340,00 ден/м2

е)Населба „Стара Партизанка“ и „Пекара“ во Делчево
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
100.00
 пробивање на улици
290.00
 водовод
290.00
 канализација
240.00
 улично осветлување
615.00
_________________________
Вкупно:
1.550,00 ден/м2
ж)Населба „Старо Делчево“ во Делчево
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
55.00
 реконструкција на улици
360.00
 водовод
240.00
 канализација
210.00
 улично осветлување
460.00
___________________
Вкупно:
1.340,00 ден/м2
з)Населба „Стар Расадник“ и „Д-2“ во Делчево
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
45.00
 пробивање на улици
250.00
 водовод
220.00
 канализација
230.00
 улично осветлување
510.00
____________________
Вкупно:
1.270,00 ден/м2
ѕ)Населба „Басарица“ во Делчево
 геодетски работи
32.00
 урбанистички планови и проекти
64.00
 пробивање на улици
250.00
 водовод
200.00
 канализација
340.00
 улично осветлување
522.00
__________________________
Вкупно:
1.408,00 ден/м2
и)Населба „Пролет“ во Делчево
 геодетски работи
35.00
 урбанистички планови и проекти
65.00
 пробивање на улици
200.00
 водовод
450.00
 канализација
400.00
 улично осветлување
750.00
__________________________
Вкупно:1.890,00 ден/м2
ј)Населба „Индустриска и сервисна зона“ , „Сервисна зона“, „Грамадна“, локалитет
вон градежен реон и селски населби и сите зони со намена Г1, Г2, Г3 и Г4
 геодетски работи
15.00
 урбанистички планови и проекти
40.00
 пробивање на улици
255.00
 водовод
180.00
 канализација
210.00
 улично осветлување
500.00

__________________________
Вкупно:
1.200,00 ден/м2
к)Централно градско подрачје и урбана единица „2„ - дел од блок 2.2
 геодетски работи
40.00
 урбанистички планови и проекти
60.00
 пробивање на улици
300.00
 водовод
450.00
 канализација
400.00
 улично осветлување
800.00
__________________________
Вкупно:
2.050,00 ден/м2
л)Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни
објекти и простории по населби


Населба „Милково Брдо“ во Делчево..................................1.674,00 ден/м2



Населба „Ново Делчево“ во Делчево..................................1.860,00 ден/м2



Локалитет „Шумски расадник“ во Делчево..........................1.860,00 ден/м2



Локалитет „Станбена зона“ до СРЦ во Делчево.................1.860,00 дем/м2



Населба „Звегорска река“ во Делчево.................................1.690,00 ден/м2



Локалитет „Стрелиште“ и „Стар монопол“...........................1.608,00 ден/м2



Локалитет „Стара партизанка“ и „Пекара“...........................1.860,00 ден/м2



Населба „Старо Делчево“ во Делчево.................................1.608,00 ден/м2



Деловни објекти и простории на ул.„М. Тито“

до почеток на локалитетот „Стрелиште“ во Делчево........1.860,00 ден/м2


Населба „Стар расадник“ во Делчево..................................1.524,00 ден/м2



Населба „Басарица“ во Делчево............................................1.690,00 ден/м2



Населба „Пролет“ во Делчево................................................2.190,00 ден/м2



Населба „Грамадна“ ...............................................................1.690,00 ден/м2



Деловни објекти и простории

вон градежен реон и во селските населби..............................260,00 ден/м2


Централно градско подрачје (ММ Брицо) и



урбана единица „2“ - дел од блок 2.2......................................2.250,00 ден/м2



Во сите зони со намена Г компатибилна

намена на делот со намена Б ...............................................1.860,00 ден/м2


Сервисна зона со намена Б

................................................1.860,00 ден/м2

м)Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за сите објекти во
локалитетот „Голак“ ќе се утврди и пресметува во висина од максимално инвестираните
средства за изградба на инфраструктурни објекти од страна на Општина Делчево
сукцесивно распределени по м2 корисна станбена површина. Пресметка за надомест ќе се
врши согласно Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на уреденост. Доколку Општината изгради
комунална инфраструктура Инвеститорот ќе може да ја користи со Анекс на Договорот.
н)На локалитети и селски населби надвор од опфат висината на надоместокот за
уредување на градежно земјиште ќе се наплаќа за делот од комуналната инфраструктура
согласно најниската зона односно зоната Стар расадник и Д-2 согласно Програмата за
уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Делчево за 2016 година.

6.Пресметување
(комуналии)

на

трошоците

за

уредување

на

градежно

земјиште

6.1.Надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба до 20% од
постојниот габарит на објектот изнесува 50% од цената во зависност од населбата и зоната
каде се наоѓа објектот.
6.2.Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки
објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при
пресметување на висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, од новата
корисна површина се одбива површината утврдена во имотен лист на постоечките објекти
кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти.
6.3 Во случаите од точка 6.2 површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија,
балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен
простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се
одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената
на површините на наведените простории и делови од објектот.


За новоуцртани објекти во локалитетите:

6.3.1.За населбите каде се предвидени површини за градење со ДУП, за
предвидените површини треба да претставуваат основа за габарит на објектот, а ќе се
наплаќа од нето градежна површина.
6.4.Трошоците за уредување на градежно земјиште се пресметуваат врз основа на
корисната површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверената проектна документација, помножени со
следните коефициенти
6.4.1 Станбени објекти


станбени простории

1,00



станбени простории со висина до 2,50 м1, подпокривен простор

0,20



лоѓија затворена од три страни

0,40



подлогија затворена од две страни

0,30



балкони, тераси

0,20



заеднички проодни тераси, пасажи

0,20



помошни простории, остави за гориво, котлара, визба

0,30



трафостаница од 35 КВ во објект и надвор од објект

0,30



скалишен простор и заеднички комуникации

0,30



стражарници, управител, простории за домар

0,50



Паркиралишта и гаражи

0,10

6.4.2.Деловни објекти, јавни и производствени објекти


простории

1,00



магацини

0,50



Помошни простории, остави за гориво, котлара

0,30



Трафостаница до 35 КВ во објект и надвор од објект

0,40



Скалишен простор и заеднички комуникации

0,50



Паркиралишта и гаражи

0,10



Логија затворена од три страни

0,50



Подлогија затворена од две страни

0,40



балкони, тераси

0,30



отворен наткриен простор

0,30

6.4.3.За други објекти


Катни гаражи

0,05



Спортски покриени објекти

0,50



Спортски откриени објекти

0,30



Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата 1,0



Отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата

1,0



Базени

0,20



Трафостаници над 35 КВ

1,0

6.4.4.За објектите од група на класи на намена Г-производство, дистрибуција и
сервиси:


Г1 тешка и загадувачка индустрија

0,05



Г2 лесна и незагадувачка индустрија

0,05



Г3 сервиси

0,05



Г4 стоваришта

0,05

6.4.5.За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници,
кафетирии и ресторани, авто салони, помошни простории):


продажни простории на бензински пумпни станици

1,0



услужни простории на бензиски пумпни станици

1,0

6.4.6.За објектите од група на класи на намена Б5- угостителски и туристички
комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намена
А4-хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:


сите простории

0,05

6.4.7.За агроберзи, откупни дистрибутивни центри или пазари, висината на
трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост
на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина.
6.4.8.Во корисна површина не се пресметува површината на ѕидовите и други
конструктивни елементи, инсталациони канали, окна за лифтови, окна за врати и отворени
паркиралишта, подземни резервоари и објекти заштитени како културно наследство.
6.4.9.За објекти за високо образование


сите простории

0,5

6.4.10.За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица


сите простории

0,05

6.4.11. За линиски инфраструктурни објекти – државни патишта, локални патишта и
улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги,
гасоводи, топловоди, далноводи со напонско ниво над 35 кв како и брани со акумулации,
термоцентрали, езерски и речни пристаништа,и за доградби и надградби на објекти за кои
е донесена одлука од страна на советот на општината односно советот на град Скопје
согласно член 67-а став (1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, општината
во градот Скопје односно градот Скопје не се утврдуваат трошоци за уредување на
градежно земјиште.
6.4.12.За објекти за култура:


сите простории
0,01

6.4.13.За објекти за терцијална здравствена заштита:


сите простории

0,05

Коефициентите се земени од Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиште со објекти од комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината
на трошиците за уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник број 93/2011,
65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 96/14, 107/14, 115/14 и 149/15).
До колку дојде до измена на Правилникот во коефициентите за
пресметување, пресметувањето ќе се врши со применување на новите
коефициенти.
6.5.За времени објекти во зависност од населбата и зоната се плаќа 50% од
пресметаната цена по оваа Програма.
6.6.Плаќањето на комуналиите инвеститорот го плаќа врз основа на заверен основен
проект во текот на постапката до поднесување на барање за издавање на Одобрение за
градење. Без платен надомест органот не може да издаде Одобрение за градење.
6.7.Плаќањето на приклучок за водовод, канализација, електрична мрежа, такси и
сл. паѓа на товар на корисникот на локацијата.
6.8.Трошоците за пристап до дворно место, потпорни ѕидови и слично паѓаат на
товар на корисникот на локацијата.
6.9.Трошоците за куќните приклучоци за водовод и канализација од главната
градска мрежа до најблискиот дел на објектот на растојани до 30 м1 паѓаат на терет на
корисникот на локацијата.
6.10.Трошоците за прекопување на улици за приклучок на градската водоводна и
канализациона мрежа и доведување на прекопот во првобитната состојба паѓа на терет на
корисникот на локацијата.
6.11.Трошоците за дислокација на водовод, канализација, електрична и ПТТ мрежа
за изградба на објекти: доградби, надградби и нови локации во дворни места, паѓаат на
товар на корисникот на локацијата.
6.12.Уплатата на средствата ќе се врши на жиро сметка на трезорска сметка на
Општина Делчево и Договори за уредување на градежно земјиште со корисниците ќе
склучуваат Општина Делчево.
7.Динамика за извршување на Програмата
Изградата на објекти по оваа Програма ќе биде во согласност од обемот на одобрени
и приберени средства. Во текот на годината можат да се градат и други инфраструктурни
објекти во колку се одобрат и преведат средства за изградба на истите.
Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можностите за
прилив на средства кои можат да се приберат по основ на уредување на градежно земјиште
за 2016 год, од одобрени средства од Влада на Република Македонија (по огласи, конкурси
и др.) во 2016 како и од домашни и странски донатори.
Програмата треба да претставува ориентација за одвивање на дејноста на
уредувањето на градежното земјиште а износите на средставта треба да се земат како
ориентациони бидејќи приливот на истите зависи од повеќе фактори.
Приоритет ќе имаат сите започнати објекти а незавршени во претходната година,
како и уредување на градежното земјиште во населби каде наплатата на надоместокот за
уредување на градежно земјиште е поголем.
8.Останати активности во Општината


Изработка на проекти за: улици, патишта



Довршување на канализација „Звегорска река“



Довршување на канализација с.Звегор



Уредување на паркови и други зелени површини



Регулација на дел од коритото на река Габровчица



Изработка на проекти за дислокација и доградба на колектор за отпадни води за
град Делчево



Реконструкција на објекти во сопственост на Општина Делчево



Определување и уредување на локации за селски депонии



Дополнување на улично осветлување во с.Звегор



Регулација на дел од коритото на р.Брегалница



Изградба на пречистителна станица за вода за пиење



Регулација на дел од корито на река Брегалница



Изградба на дел од улично осветлување за с.Полето



Заштита, уредување и чистење на речни корита во градот Делчево;



Изгрдба, реконструкција, доградба и санација на нова или веке постоечка
инфраструктура на сите места каде погоре не е споменато а се наложи потреба
во тековната година.

Доколку се одбрат средства за изградба на објекти по оваа Програма за кои
се бара учество од општината, Општината може да учествува со сопствено учество.
Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можностите за
прилив на средтсва кои можат да се приберат по основ уредување на градежно земјиште
за 2016 год, од одобрени средства од Влада на Република Македонија (по огласи, конкурски
и др) за 2016 година како и од домашни и странски донатори.
Извршител на сите активности по оваа Програма ќе биде Одделението за урбанизам,
заштита на животната средна, комунални дејности, сообраќај и локален економски развој
при Општина Делчево.
Број 09-310

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

17.02.2016 година
Делчево

Претседател,
Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 60 од Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/13, 39/14, 187/13, 42/14,
166/14 и 44/15), член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Делчево (Сл.гласник на
Општина Делчево бр.15/2013), Советот на Општина Делчево на 35. седница одржана на
ден 17.02.2016 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во
Општина Делчево за 2016 година
Со оваа Програма се предвидуваат следните активности:
А) Изградба и реконструкција на општински патишта
Б) Изградба и реконструкција на улици и тротоари

В) Редовно одржување на општински патишта и улици, зимско и интервентно
одржување
А) Изградба на општински патишта
Со оваа програма се предвидува изградба на следниве патни правци:
1. Реконструкција на дел од Општински пат Л3 Делчево-с.Очипала-с.Драмчес.Вратиславци;
2. Изградба на дел од општински пат Л-10 отклон од пат М5 (А3) – Илиово –
Турија;
3. Довршување на дел од општински пат Л-13 Габрово -Звегор – Стамер – Град
– Вирче – Стар истевник;
4. Изградба на дел од општински пат Л-1 Делчево – Тработивиште (стар пат);
5. Изградба на дел од локален пат Л-7 Делчево- Косово дабје- Бигла- Турија
(стар пат м-27);
6. Изградба на дел од општински пат Л-18 (отклон од пат 523 - Пасјак Балабанци) делница Пасјак – Балабанци;
Б) Изградба и реконструкција на улици, пешачки патеки и тротоари:
1.
2.
3.
4.

Реконструкција на улица Светозар Марковиќ;
Реконструкција на улица Вера Јоциќ;
Изградба на улици во населба Звегорска Река;
Реконструкција на дел од улица Маршал Тито од касарната до влезот на
населба Стрелиште;
5. Реконструкција на улица Питу Гули;
6. Реконструкција на улица Орце Николов;
7. Изградба на крак од улица Видое Смилевски Бато;
8. Реконструкција на улица Скопска;
9. Изградба на улица во Село Звегор;
10. Изградба на пешачка патека во населба Стар Расадник со пристап на улица
Видое Смилевски Бато;
11. Пробивање и тампонирање на ул.Крушевска;
12. Реконструкција на делница од ул.Машал Тито во ЦГП;
13. Изградба на една улица во с.Разловци;
14. Изградба на една улица во село Габрово;
15. Пробивање и тампонирање на улици во нас.Басарица;
16. Изградба на ул.Грозданец во нас.Стар Расадник;
17. Ограда на скалите кај вторите гаражи во нас.Стар Расадник;
18. Изградба крак од улица Острец бр.22;
19. Довршување на улица Илинденска – крак и заштитна ограда на м.в.Междата;
20. Изградба на дел од Пристапна улица на улица Острец со пристапна патека;
21. Пробивање и тампонирање на улици во населба Стар Расадник;
22. Изградба на улица 7 со тротоар во населба Спортко рекреативен центар;
23. Довршување на улица Плачковица на м.в Чуката;
24. Изградба на улица Разловечка - лев крак;
25. Експропријација и пробивање на улица Орце Николов со краци во локалитет
Шумски расадник;
26. Пробивање и тампонирање на улици во населба Пролет;
27. Довршување на велосипедска патка “Илин камен„;
28. Изградба на улица во с.Вирче од црквата до општински пат Л-13 (делница
Град-Вирче).
29. Изградба на улица 2 и улица 4 во локалитет Сервисна зона;
30. Изградба на пристапна улица – крак од ул.Плачковица во локалитет старо
Делчево;
31. Изградба на пешачка патека во населба Стар Расадник на ул.Видое Смилевски
Бато;
32. Рекреативна пешачка патека за биодиверзитет во мајор корито на река
Брегалница во Централно градско подрачје;
33. Изградба на улица разловечко востание;

34. Изградба на една улица во село Град.
• Изработка на проекти:
- Изработка на проекти за улици, патишта, јавни паркиралишта и објекти на јавен пат за
кои не е изработена проектна документација;
- Изработка на сообраќајни проекти.
В) Редовно одржување на општински патишта, зимско и интервентно одржување
на патишта и улици
1. Зимско и интервентно одржување на улиците и патиштата согласно Планот за
зимско и интервентно одржување за 2016 година во должина од 84.0 км;
2. Редовно одржување на улици и патишта во должина од 143.0 км;
3. Хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците и општинските патишта
во општина Делчево;
4. Одржување на семафори;
5. Ископ на патни канавки на општински патишта во должина од 15 км;
6. Поставување на пристапни рампи за олеснување на движењето на пешаци,
ракофати и огради.
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
1. ПРИХОДИ
–
–
–
–
–

Буџет на Општина Делчево;
Јавно претпријатие за државни патишта;
Министерство за локлана самоуправа преку Бирото за регионален развој;
Влада на Република Македонија (преку Министерствата и други извори);
-Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој;
други приходи.

Обемот на извршувањето на Програмата ќе зависи директно од приливот на
планираните средства.
Програмата ќе ја извршува Општина Делчево преку Одделението за урбанизам,
заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и локален економски развој.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 09-311/1
Пртетседател,
17.02.2016 година
Делчево
Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на
РМ” бр.5/02), а во согласност со јавниот повик на Министерството за финансии Бр. 01/2015,
Советот на општина Делчево на својата 35. седница одржана на ден 17.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
За реализација на проект реконструкција на Улица „Маршал Тито“ во
Делчево
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот Реконструкција на
Улица „Маршал Тито“ во Делчево.
Проектот
ќе биде поднесен до Министерството за финансии на Република
Македонија за користење на средства од ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на
инфраструктурата во руралните средини.
Член 2
За проектот “Реконструкција на Улица „Маршал Тито“ во Делчево ќе бидат

побарани финансиски средства во висина од 6. 357. 379,60 денари согласно проектната
документација.
Средствата за финансирање на овој проект ќе бидат обезбедени од Министерството
за финансии на Република Македонија по повикот 01/2015 за користење на средства од
ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на инфраструктурата во руралните средини.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник
на Општина Делчево”.
Совет на општина Делчево
Број 09-312/1
Претседател
17.02.2016
Делчево

Драган Христов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на
РМ” бр.5/02), а во согласност со јавниот повик на Министерството за финансии Бр.
01/2015, Советот на општина Делчево на својата 35. седница одржана на ден 17.02.2016
година, донесе
ОДЛУКА
За реализација на проект реконструкција на Улица „ Питу Гули “ во
Делчево
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот Реконструкција на
Улица „Питу Гули“ во Делчево.
Проектот
ќе биде поднесен до Министерството за финансии на Република
Македонија за користење на средства од ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на
инфраструктурата во руралните средини.
Член 2
За проектот “Реконструкција на Улица „Питу Гули“ во Делчево ќе бидат
побарани финансиски средства во висина од 5.093.659,00 денари согласно проектната
документација.
Средствата за финансирање на овој проект ќе бидат обезбедени од Министерството
за финансии на Република Македонија по повикот 01/2015 за користење на средства од
ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на инфраструктурата во руралните средини.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник
на Општина Делчево”.
Бр.09-313/1
17.02.2016 г.
Делчево

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на
РМ” бр.5/02), а во согласност со јавниот повик на Министерството за финансии Бр. 01/2015,
Советот на општина Делчево на својата 35.седница одржана на ден 17.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
За реализација на проект реконструкција на Улица „Светозар
Марковиќ“ во Делчево
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот Реконструкција на
Улица „ Светозар Марковиќ “ во Делчево.
Проектот
ќе биде поднесен до Министерството за финансии на Република
Македонија за користење на средства од ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на
инфраструктурата во руралните средини.
Член 2
За проектот “Реконструкција на Улица „ Светозар Марковиќ “ во Делчево ќе
бидат побарани финансиски средства во висина од 6. 446. 641,22 денари согласно
проектната документација. .
Средствата за финансирање на овој проект ќе бидат обезбедени од Министерството
за финансии на Република Македонија по повикот 01/2015 за користење на средства од
ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на инфраструктурата во руралните средини.
Сите категории на трошоци не вклучуваат финансирање на даноци и други јавни
давачки.
Согласно законот за данок на додадена вредност и Царинскиот закон, единиците на
локална самоуправа како имплементатори на предложените проекти се ослободени од
плаќање на даноци и јавни давачки.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник
на Општина Делчево”.
Совет на општина Делчево
Број 09-314/1
Претседател
17.02.2016
Драган Христов, с.р.
Делчево
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на
РМ” бр.5/02), а во согласност со јавниот повик на Министерството за финансии Бр.
01/2015, Советот на општина Делчево на својата 35. Седница одржана на ден 17.02.2016
година, донесе
ОДЛУКА
За финансиско учество на општина Делчево за реализација на проектите
реконструкција на Улиците „ Питу Гули “, „Светозар Марковиќ“ и „Маршал
Тито“ во Делчево
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот Реконструкција на
Улиците „ Питу Гули “, „Светозар Марковиќ“ и „Маршал Тито“ во Делчево.
Проектот
ќе биде поднесен до Министерството за финансии на Република
Македонија за користење на средства од ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на
инфраструктурата во руралните средини.
Член 2
За проектите “Реконструкција на Улиците „Питу Гули “, „Светозар
Марковиќ“ и „Маршал Тито“ во Делчево ќе бидат потребни финансиски средства во
висина од 17. 897. 679,00 денари согласно проектната документација.

Средствата за финансирање на овој проект во висина од 15. 990. 000,00 ќе бидат
обезбедени од Министерството за финансии на Република Македонија по повикот 01/2015
за користење на средства од ЕУ ИПА грантот, наменет за подобрување на инфраструктурата
во руралните средини, а остатокот од 1.907.679,00 ќе бидат обезбедени од Буџетот на
општина Делчево за 2016 година.

Член 3
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник
на Општина Делчево”.
Совет на општина Делчево
Претседател
Драган Христов, с.р.

Број 09-315/1
17.02.2016
Делчево

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево и Барањето за материјална помош Уп бр.21-11 од 12.01.2016
година, Советот на Општина Делчево, на својата 35.редовна седница, одржана на ден
17.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
Иванка Анастасова
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 10.000 денари
на Иванка Анастасова од с.Град.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за покривање на трошоци за
болничко лекување на нејзиниот син Синиша Анастасов.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-316/1
17.02.2016 година
Делчево

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

