ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 2
27.02.2019 година

Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Февруари, 2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и
член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),
Градоначалникот на Општина Делчево на ден 27.02.2019 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 20. 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 20. седница која се одржа на ден 26.02.2019 година и тоа:
1. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Делчево;
2. Одлука за определување на населени места во општина Делчево во кои обврзниците се
ослободуваат од плаќање на комунална такса за јавно осветлување;
3. Одлука за формирање на просторни сили за заштита и спасување на подрачјето на општина
Делчево;
4. Одлука за приоритетен предлог проект за развој на подрачјата со специфични развојни потреби;
5. Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Делчево во рамки на Вториот проект за
подобрување на општинските услуги (МСИП2);
6. Одлука за финансиско учество во проект и давање на приоритетен предлог проект за развој на
селата за 2019 година за проектот „делови од улици во с.Град, Општина Делчево“;
7. Одлука за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
Општина Делчево за 2019 година;
8. Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
Општина Делчево за 2019 година;
9. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа зграда бр. 2 по барање на
Славчо Мицев;
10. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа зграда бр.1 по барање на Звонко
Ристовски;
11. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа зграда бр.1 по барање на Ангелчо
Пановски;
12. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа зграда бр.1 по барање на Зоран
Бошначки;
13. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа зграда бр.2 по барање на Цвета
Узунска;
14. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа по барање на Мевлида
Демирова;
15. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат кафуле зграда бр.1 (сутерен) по барање на
Миле Цоневски;
16. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа зграда бр.1 по барање на Миле

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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24.
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Цоневски;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат Помошен објект зграда бр.2 по барање на
Миле Цоневски;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат викенд куќа зграда бр.1 по барање на Лепа
Гошевска;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат гаража зграда бр.2 по барање на Лепа
Гошевска;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа зграда бр.1 по барање на Драган
Митевски;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за
бесправно-изграден објект надвор од плански опфат станбена куќа зграда бр.1 по барање на Драган
Митевски, помошен објект за селско стопанство зграда бр.2;
Одлука за усвојување на Предлог-Планот за запишување на ученици во прва година во СОУ
„М.М.Брицо“ Делчево за учебната 2019/2020;
Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“ во учебната
2018/2019 ;
Решение за именување на претставници на локалната самоуправа во Училиштниот одбор на ООУ
„Ванчо Прке“-Делчево;
Решение за именување на претставници на локалната самоуправа во Училиштниот одбор на ООУ
„Свети Климент Охридски“-Делчево;

26. Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за
престој во Детска градинка ОЈУДГ – Весели Цветови – Делчево за период од 1.12.2018 до 31.12.2019
година;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 08-418/1
27.02.2019 год.
Делчево

1.

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 157 и 158 од Статутот
на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), а согласно Амандманите XXXIII, XXXN, XXXV,
XXXVI нa Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите, Советот на Општина
Делчево, на својата 20.седница, одржана на 26.02. 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за измени и дополнувања на Статутот на Општина Делчево
Член 1
Во членот 2 во ставот 1 од Статутот на Општина Делчево бр. 07-2791/1 од 27.12.2013 година, објавен во
„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013 после зборот:„Република“ се додава зборот „Северна“.
Член 2
Во членот 8 од Статутот на Општина Делчево бр. 07-2791/1 од 27.12.2013 година, објавен во „Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013, во ставот 2 после зборот:„Република“ се додава зборот „Северна“.
Член 3
Во членот 154 од Статутот на Општина Делчево бр. 07-2791/1 од 27.12.2013 година, објавен во „Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013 после зборот:„Република“ се додава зборот „Северна“.
Член 4
Во членот 155 од Статутот на Општина Делчево бр. 07-2791/1 од 27.12.2013 година, објавен во „Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013 после зборот:„Република“ се додава зборот „Северна“.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на општина Делчево“.
Број 09-389/1
26.02.2019 година
Делчево

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

2.
Врз основа на член 6 од Законот за комунални такси („Сл.весник на РМ“ бр.61/2004), Советот на Општина Делчево и
член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.13/2015), на својата 20.седница,
одржана на 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на населени места во
општина Делчево во кои обврзниците се ослободуваат
од плаќање на комунална такса за јавно осветлување
Член 1
Со оваа одлука се определуваат населените места во општина Делчево во кои нема јавно осветлување и во
кои обврзниците се ослободуваат од плачање на комунална такса за јавно осветлување.
Комуналната такса за јавно осветлување нема да се наплатува во следните населени места:
– с. Петрашевец
– с. Црквенец
– с. Ветрен
– с. Драмче
– с. Киселица
– с. Илиово
– с. Бигла
– с. Турија
– с. Вратиславци
– с. Косово Дабје
– с. Селник

Член 2
Трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија (ЕВН Македонија), нема да ги
задолжува обврзниците кои живеат во наведените населени со комунална такса за јавно осветлување.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-390/1
26.02.2019 год.
Делчево

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

3.
Врз основа на член 94 став 4 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ бр.36/04 и 83/2018) и Уредбата за
видот,големината и организацијата на силите за заштита и спасување („Сл. Весник на РМ“ бр.12/06), Советот на
општина Делчево на 20.седница одржана на ден 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Просторни сили за заштита и спасување
за подрачјето на општина Делчево
Член 1
Со оваа Одлука се формираат Просторни сили за заштита и спасување на подрачјето на општина Делчево.
Член 2
Силите за заштита и спасување се формираат за дејствување на подрачјето на општина Делчево заради
заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи.
Член 3
Просторните сили за заштита и спасување за подрачјето на општина Делчево се формираат како Унивeрзална
единица за заштита и спасување.
Член 4
Универзалната единица за заштита и спасување се формира во формација на вод и брои 25 припадници.
Член 5
Составот, материјално-техничкото опремување и обука на припадниците на Единицата ќе се врши согласно
Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување („Сл.весник на
РМ“ бр.124/06).
Член 6
Со Просторните сили командува и раководи Штаб за заштита и спасување формиран со Одлука на Советот на
општина Делчево.
Член 7
За анажирање на припадниците во Просторните сили и нивната обука следува паричен надомест согласно
Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на граѓаните во извршување на должностите во Просторните
сили за заштита и спасување при општина Делчево бр. 09-599/1 од 30.03.2018 година објавена во „Сл.гласник на
општина Делчево бр.5 од 03.04.2018 година.
Член 8
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Делчево“.

Број 09-391/1
26.02. 2019 год.
Делчево
4.

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член
143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,и член 36 став 1 од Законот за рамномерен регионален
развој (Службен весник на РМ. Бр. 63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015 Советот на општина Делчево на својата 20.
седница одржана на ден 26.02. 2019 година, ja донесе следната

ОДЛУКА
За приоритетен предлог- проект за развој на подрачјата со специфични развојни потреби
Член 1
Со оваа одлука се дава приоритет и се утврдува намената на проектот „Изградба на дел од локален пат Л-10 отклон
од пат М-5(нова ознака А3) – Илиово-Турија (делница од с.Tурија – с.Трстија)“.
Проектот ќе биде поднесен до Министерството за локална самоуправа на Р.Македонија, Биро за регионален развој,
а по Програмата за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2019 година.
Проектираната инвестиција со вклучен ДДВ изнесува 3.081.760.69 денари.
Член 2
За реализација на проектот „Изградба на дел од локален пат Л-10 отклон од пат М-5 (нова ознака А3) – ИлиовоТурија (делница од с.Tурија – с.Трстија)“во должина од 500 метри потребно е да се обезбеди учество од буџетот на
општина Делчево од 10%.
Член 3
Средствата потребни за реализација на проектот „Изградба на дел од локален пат Л-10отклон од пат М-5 (нова
ознака А3) – Илиово-Турија (делница од с.Tурија – с.Трстија)“,ќе се обезбедат од Министерството за локална
самоуправа-Биро за регионален развој, а по Програмата за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен Гласник на општина
Делчево“.
Бр.09-392/1
26.02.2019
Делчево

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

5.
Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на
Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11)“), член 4 од Законот за јавен долг („Сл.весник на Р.М“бр.62/05, 88/08 и
35/11), и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/02), Советот на Општина Делчево, на
20. седница одржана на 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за долгорочно домашно задолжување на општина Делчево во рамки на Вториот проект за подобрување на
општинските услуги (МСИП2)
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Делчево, кое ќе се оствари преку
потпишување на Договор за подзаем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Вториот
проект за подобрување на општинските услуги (ИБРД – 8156 МК) финансиран од Меѓународната банка за обнова и
развој - Светска банка, во висина на 32.252.287.42 или со зборови (триесет и два милиони двесте педесет и две илјади
двесте осумдесет и седум денари), а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект: "Подобрување на
јавните општински услуги во општина Делчево" во чии рамки се под-проектите:
1.Основен Проект за реконструкција на дел од улица Маршал Тито со технички број 384-12 изработен од ГЕО ИНГ ДОО
Делчево со прoценета инвестициска вредност од 10.332.325,97 денари со ДДВ .
2.Основен проект за реконструкција на улица Вера Јоциќ со технички број 25-12 изработен од ГЕО ИНГ ДОО Делчево

со прoценета инвестициска вредност од 11.478.861,82 денари со ДДВ.
3.Основен проект за изградба на улица 7 во СР Центар во Делчево со технички број 04-04/06 изработен од Аква Инг
ДОО Штип, со прoценета инвестициска вредност од 4.683.224,73 денари со ДДВ.
4.Основен проект за изградба на цеваст пропуст, со технички број 376/17 изработен од страна на АСТРЕКС -Скопје, со
проценета инвестициска вредност 312.571,38 денари со вклучен ДДВ.
5.Основен проект за изградба на плочест пропуст, со технички број 377/17 изработен од страна на АСТРЕКС -Скопје,
со проценета инвестициска вредност 1.144.045,40 денари со вклучен ДДВ.
6.Основен проект за изградба на потпорни ѕидови, со технички број 397/17 изработен од страна на АСТРЕКС -Скопје,
со проценета инвестициска вредност 4.301.258,12 денари со вклучен ДДВ.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Вториот проект за
подобрување на општинските услуги (МСИП 2), финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развојСветска банка под следниве услови:
-каматна стапка: шест месечен EURIBOR со вaријабилен распон
- рок на отплата: 13 години
-грејс период: до 3 години
-Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.09.2033 година
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Делчево“.

Бр. 09-393/1

Совет на Општина Делчево

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.т.

6.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член
143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево,и член 36 став 1 од Законот за рамномерен регионален
развој (Службен весник на РМ. Бр. 63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015 Советот на општина Делчево на својата 20.
седница, одржана на ден 22.02.2019 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За финансиско учество во проект и давање на приоритетен предлог- проект по програмата за развој на селата за 2019
„ Делови од улици во с.Град, општина Делчево”
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет и се утврдува намената на проектот „ Делови од улици во с.Град, општина Делчево”.
Проектот ќе биде поднесен до Министерството за локална самоуправа на Р.Македонија, Биро за регионален развој, а
по програмата за развој на селата за 2019 година.
Член 2
За реализација на проектот „Делови од улици во с.Град, општина Делчево”. потребно е да се обезбеди буџет од
4.327.074.16 денари од кои 50% ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Делчево како финансиско учество во
проектот
Член 3
Средствата во висина од 50% потребни за реализација на проектот „ Делови од улици во с.Град, општина Делчево” ќе

се обезбедат од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, а по Програмата за развој на
селата за 2019 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавен во „Службен Гласник на општина Делчево“.,с
Бр.09-394/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02. 2019

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7.
Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на
РМ“ бр199/14;44/15,193/15,31/16,163/16, 164/17 и 191 / 17 ), 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 20. седница одржана на ден 26.02. 2019
година, донесе
ОДЛУКА
за изменување е на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2019
година
Член 1
Со оваа Одлука се врши Изменување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина
Делчево за 2019 година, донесена од страна на Советот на Општина Делчево бр. 09-177/1 од 28.01.2019 г одина.
Член 2
Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2019 донесена од страна на
Советот на Општина Делчево со бр. 09-177/1 од 28.01,2019 г. се врши следната измена:
Се изменува точка 7. која во програмата гласи :
„ Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана единица 1 блок 1,4 со граници:
- северозапад по осовина на ул.,, ММ Брицо,,
- југозапад по осовина на новопроектирана ул. бр.1.
-североисток по осовина на новопроектирана ул. 5 преку пешачка улица до спој со новопроектирана ул. бр.2 до спој
со ул. ММ Брицо“.
А треба да гласи:
7. Детален урбанистички план за Модул М-2 дел од населба Пролет 1 Делчево, урбана единица 1 блок 1,4 измена и
дополна со граници:
- југозапад по осовина на ул.,, ММ Брицо,,
- северозапад по осовина на новопроектирана ул. бр.1.
-североисток по осовина на новопроектирана ул. 5 преку пешачка улица до спој со новопроектирана ул. бр.2
- од спој со улица бр2 на југоисток до спој со ул. ММ Брицо,,

Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската регулатива на
трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно неговата Забелешка- Изјава дедена во Барањето.
Член 4

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 09 – 395/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

8.
Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на
РМ“ бр.199/14;44/15,193/15,31/16,163/16, 164/17 и 191 / 17 ) 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 20.седница, одржана на ден 26.02.2019
година, донесе
ОДЛУКА
за дополна на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2019
Член 1
Со оваа Одлука се врши дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на
Општина Делчево за 2019 г донесена од страна на Советот на Општина Делчево бр. 09-177/1 од 28.01.2019 година.
Член 2
Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2019 донесена од
страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-177/1 од 28.01.2019година се врши следната дополна: Во
поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево,,по точката 13 се додава една нова точка – точка 14 , која гласи :
Детален урбанистички план за урбана единица 3,дел од блок 3.2 -измена и дополнување од ГУП Делчево - Општина
Делчево.
Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
- од север по осовина на улица Маршал Тито до спој со улица Индустриска
- од спој со улица Индустриска кон југ по осовина на новопредвидена улица до новопредвиден спој со улиците
Острец и Мито Хаџивасилев Јасмин
- од спој со улиците Острец и Мито Хаџивасилев Јасмин кон север по осовина на улица „Мито Хаџивасилев
Јасмин“ до крстосница и на север по ситата улица до спој со улицата Маршал Тито.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Делчево,,.

Број 09 – 396/1
26.02.2019 год.
Делчево

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

9.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Вeсник на РМ“ 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ), Советот на Општина
Делчево, на својата 20.редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Станбена куќа зграда бр. 2–по барање на Славчо Мицев
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-106 од 13,01,2016 година, од страна Славчо Мицев с. Бигла – Делчево за
бесправно изграден објект, Викенд куќа –, означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 5629 запишана
во имотен лист бр. 559, КП бр. 5629 запишана во имотен лист бр. 174 КП бр. 5630 запишана во имотен лист бр. 174 во
КО Бигла и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-397/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година
Делчево

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

10.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Вeсник на РМ“ бр. 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ), Советот на Општина Делчево,
на својата 20.редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Станбена куќа зграда бр. 1 по барање на Звонко Ристовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-20 од 23,12,2015 година, од страна Звонко Ристовски ,, Булевар Македонија,,
бр.1-8 Делчево за бесправно изграден објект, Викенд куќа, означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
1916 запишана во имотен лист бр 12899 во КО Делчево и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-398/1
26.02.2019 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

11.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.Весник на РМ“ бр. 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ), Советот на Општина Делчево,
на својата 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Викенд кука згр. бр. 1 по барање на Ангелчо Пановски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-147 од 22.01.2016 година, од страна Ангелчо Пановски ,,Голачка“ бр.45
Делчево за бесправно изграден објект, Викенд куќа, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 555
запишана во имотен лист бр. 962 во КО Звегор вон градежен реон и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-399/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

12.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.Весник на РМ“ 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ), Советот на Општина Делчево,
на својата 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Станбена кука згрaда бр. 1 по барање на Зоран Бошначки
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1139 од 26.08.2011 година, од страна Зоран Бошначки ,, Даме Груев ,, бр.
18 с. Тработивиште - Делчево за бесправно изграден објект, Станбена кука – , означен во елаборат како зграда бр.
1 изграден на КП бр. 1141/2 запишана во имотен лист бр 563 во КО Тработивиште и кој бесправен објект е надвор
од урбанистички плански опфат.
Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-400/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

13.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/`6 и 190/17 ) Советот на Општина
Делчево,на својата 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Викенд куќа згр.бр.2 –по барање на Цветка Узунска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12- 1846 од 01,09,2011 година, од страна Цветка Узунска ул. Македонска, бр,
38 Делчево за бесправно изграден објект, Викенд кука –, означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП бр. 868
запишана во имотен лист бр 262 , КО Чифлик и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.

Прилог:скица

Број 09-401/1
26.02.2019 година
Делчево

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

14.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево на, на
својата 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година,

донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Станбена куќа – по барање на Мевлида Демирова
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1375 од 29,08,2011 година, од страна на Мевлида Демирова ул.
Илинденска ,, бр. 7 с.Тработивиште - Делчево, за бесправно изграден објект , Станбена кука , означен во елаборат
како зграда бр. 2 изграден на КП бр. 980 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 399 и КП бр.
3392 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 1090 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-402/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

15.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата 20.
редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Кафуле- угостителска дејност –згр.бр.1 ( сутерен) –по барање на Миле Цоневски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1048 од 25,08,2011 година, од страна Миле Цоневски с. Габрово
- Делчево за бесправно изграден објект , Кафуле- угостителска дејност – , означен во елаборат како зграда бр. 1
( сутерен) изграден на КП бр. 4445 запишана во имотен лист бр 111, КП бр. 4446 запишана во имотен лист бр 111 и КП
бр. 4442 запишана во имотен лист бр 9 во КО Габрово вон г.р. и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска

документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-403/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

16.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.Весник на РМ“ 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ), Советот на Општина Делчево,
на својата 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Викенд кука –згр,бр.1 –по барање на Миле Цоневски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-537 од 30,03,2016 година, од страна Миле Цоневски с. Габрово
- Делчево за бесправно изграден објект ,Викенд кука , означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр.
607 запишана во имотен лист бр 111 во КО Габрово вон г.р. и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански
опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-404/1
26.02.2019 година
Делчево

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

17.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата

20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Помошен објект –згр,бр. 2 –по барање на Миле Цоневски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1048 од 25,08,2011 година, од страна Миле Цоневски с. Габрово
- Делчево за бесправно изграден објект , Помошен објект – , означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП
бр. 4445 запишана во имотен лист бр 111, во КО Габрово вон г.р. и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-405/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година
Делчево

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

18.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата 20.
редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Викенд куќа згр.бр.1 –по барање на Лепа Гошевска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-2002 од 01.09.2011 година, од страна Лепа Гошевска Булевар Македонија
бр, 43-18 Делчево за бесправно изграден објект , Викенд куќа –, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП
бр. 944 запишана во имотен лист бр 845, КО Стамер и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-406/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

19.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата 20.
редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Гаража – згр.бр.2 по барање на Лепа Гошевска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-2002 од 01,09,2011 година, од страна Лепа Гошевска Булевар Македониа
бр, 43-18 - Делчево за бесправно изграден објект , Гаража –, означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден на КП
бр. 944 запишана во имотен лист бр 845 , КО Стамер и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-407/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчевo, на својата 20.
редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Станбена кука згр, бр, 1 –по барање на Драган Митевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1 од 21,12,2015 година, од страна Драган Митевски с. Габрово
- Делчево за бесправно изграден објект, Станбена кука, означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
10152 запишана во имотен лист бр. 427 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-408/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски ,с.р.

21.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член
2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти(„Сл.Весник на РМ“ 23/11,
54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17), Советот на Општина Делчево,
на својата 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект за селско стопанство згрaда бр. 2 по барање на Драган Митевски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-170 од 08.01.2016 година, од страна Драган Митевски с. Габрово - Делчево
за бесправно изграден објект објект за селско стопанство, означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр.
10152 запишана во имотен лист бр. 427 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-409/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

22.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002), а во врска
со член 31 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средно образование (“44/1995, 24/1996, 34/1996,
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017 Советот на Општина Делчево, на својата 20.редовна седница,
одржана на ден 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Предлог-Планот за запишување на ученици
во прва година во СОУ „М.М.Брицо“ Делчево за учебната 2019/2020
Член 1
Се усвојува Предлог-Планот за запишување на ученици
во прва година во СОУ „М.М.Брицо“ Делчево за учебната 2019/2020 со следните образовни струки и образовни
профили:
Вид на образование

Вкупно
паралелки

Вкупно
ученици

Паралелки на
мак.наст.јазик

Ученици на
мак.наст.јаз.

а) Гимназиско образование
вкупно

5

170

5

170

б) Стручно образование (во
четиригодишно траење)

3

102

3

102

34

1

34

Струка
1) Текстилно-кожарска

Образовен профил
Техничар
за изработка на
облека
1

2) Текстилно-кожарска

Техничар за
моделирање на
облека
1

34

1

34

3) Хемиско-технолошка

Прехрамбен
техничар
1

34

1

34

в) Стручно образование во
тригодишно траење

/

/

/

/

Вкупно (а+б+в)

8

272

8

272

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-410/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
26.02.2019 год.
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.
23.
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 20.редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишниот извештај
за работата на
СОУ „Методи Митевски Брицо“ учебната 2018/2019
1.

Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на СОУ „Методи Митевски Брицо “- Делчево за учебната
2018/2019.

2.

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

Број 09-411/1
26.02.2019 год.
Делчево

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

24.
Врз основа на член 124 од Законот за основното образование Консолидиран текст
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011,
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,127/2016 и 67/2017 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 20. редовна седница, одржана на ден
26.02.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници на Локалната самоуправа
во Училиштниот одбор на ООУ „ Ванчо Прке“-Делчево
I.За претставници на Локалната самоуправа во Училиштниот одбор на ООУ „ Ванчо Прке“-Делчево се
именуваат:
1. Игор Жежовски од Делчево, вработен во Општина Делчево, и
2. Стефанија Стојчевска, од Делчево, вработена во Општина Делчево
II.Mандатот на членовите на Училиштниот одбор на на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево трае 3 години.
III.Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.

Број 09-412/1
26.02. 2019 год.
Делчево
25.

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

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование Консолидиран текст („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,127/2016 и 67/2017 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 20. редовна седница, одржана на ден 26.02.2019 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
за именување на претставници на Локалната самоуправа
во Училиштниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево

I.За претставници на Локалната самоуправа во Училиштниот одбор на ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево, се именуваат:
1. Влатко Мицевски,од Делчево, вработен во Општина Делчево
2. Снежана Трајкова,од Делчево, вработена во Општина Делчево.
II.Mандатот на членовите на Училиштниот одбор на на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево трае 3 години.
III.Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето.

Број 09-413/1
26.02. 2019 год.
Делчево

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

26.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 22 од Статутот на
Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.1/2013 и Договорот за соработка склучен помеѓу
Министерството за труд и социјална политика и Ромскиот Едукативен Фонд – Будимпешта (Договор бр. 14-11731/2
од 19.12.2018 година ) за поддршка и имплементација на Проектот ,,Инклузија на деца Роми во Јавни Општински
установи – Детски градинки,, проектен код МАС 103, Договор за соработка за поддршка на Проектот ,, Вклучување на
деца – Роми во Јавните општински установи – Детски градинки во Република Македонија бр. 08-2286/1 од
20.12.2018 година, Советот на Општина Делчево, на својата 20.седница, одржана на ден 26.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за престој во Детска градинка
ОЈУДГ – Весели Цветови – Делчево за период од 1.12.2018 до 31.12.2019 година
Член 1
Советот на Општина Делчево донесува Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три
до шест години за престој во детска градинка ЈОУДГ – Весели Цветови – Делчево за период од 1.12.2018 до 31.12.2019
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-414/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

26.02. 2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

