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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 4
16.03.2017 година
Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за ,правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Март, 2017

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 15.03.
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 48. 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 48.седница која се одржа на ден 14.03.2017 година и тоа:
1.Одлука за потребата од прогласување на „Киселичка Пештера“ како природна реткост и
усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост „Киселичка Пештера“
2.Одлука за потребата од прогласување на „Карактеристичен геолошки профил Звегор“
како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на природната
реткост „Карактеристичен геолошки профил Звегор“
3.Одлука за потребата од прогласување на „Палеонтолошки локалитет- Стамер“ како
природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост
„Палеонтолошки локалитет-Стамер“;
4.Програма за работа на Советот на Општина Делчево за 2017 година;
5. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Делчево за 2016 година за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година;
6. Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2016 година;
7.Заклучок за усвојување на Годишен извештај на Општина Делчево за 2016 година;
8.Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ за 2016 година;
9. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево;
10. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево
за 2017 година;
11.Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2016 година;
12. Одлука за користење на простории без надоместок на ЈЛБ „Илинден“-Делчево;
13.Заклучок за усвојување на
година;

Завршна сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2016

14. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2016
година;
15.Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Климент Охридски“-Делчево за
2016 година;
16.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, семејна куќа во урбанистичко
планска документација на Марјан Цветковски;
17.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, станбена куќа во урбанистичко
планска документација на Ванчо Јаневски;
18.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, помошен објект за селско
стопанство во урбанистичко планска документација на Ванчо Јаневски;
19.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект,столбна трафостаница ТС 10/04
кв во урбанистичко-планска документација во урбанистичко планска документација на
Лазар Алексов;

20. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект на Стефан Петровски викенд
куќа во урбанистичко планска документација;
21.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, станбена куќа на Марјанчо
Илиевски во урбанистичко планска документација;
22. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, станбена куќа на Венцо
Ѓорѓиевски во урбанистичко планска документација;
23. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, станбена куќа на Горан Илиев
во урбанистичко планска документација;
24.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект,гаража во урбанистичко планска
документација на Милка Јовановска;
25.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект,помошен објект во урбанистичко
планска документација на Милка Јовановска;
26.Заклучок во врска со Иницијатива/Петиција од жители на с.Ѕвегор за Одлагање на
примена на Одлуката за утврдување на цената за одведување и прочистување на отпадни
води во с.Ѕвегор бр.09-1633/1 од 26.08.2015 година;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-365/1
15.03.2017 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Врз основа на член 90-а и 94 од Законот за заштита на природата („Сл.весник на РМ“ бр.
67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11 и 59/12 и член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002 год.) и член 22 од Статутот на Општина
Делчево, Советот на Општина Делчево на 48. седница одржана на ден 14.03.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за потребата од прогласување на„Киселичка Пештера“
како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на
природната реткост „Киселичка Пештера“
Член 1
Се утврдува потребата од прогласување на природната реткост „Киселичка
Пештера“ во општина Делчево како природна реткост.
Член 2
Се усвојува изготвениот Елаборат за валоризација на природната реткост
„Киселичка Пештера“, во кој се идентификувани спелеолошки објекти, подземна карстна
форма – пештера како природна реткост.
Член 3
Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при
Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија, за
отпочнување на постапката за прогласување на природна реткост.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Делчево“.
Број 09-326/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03. 2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 90-а и 94 од Законот за заштита на природата („Сл.весник на РМ“ бр.
67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11 и 59/12 и член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002 год.) и член 22 од Статутот на Општина
Делчево, Советот на Општина Делчево на 48.седница одржана на ден 14.03.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за потребата од прогласување на „Карактеристичен геолошки профил Звегор“
како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на
природната реткост Карактеристичен геолошки профил Звегор
Член 1
Се утврдува потребата од прогласување на природната реткост „Карактеристичен
геолошки профил Звегор“ во општина Делчево како природна реткост.
Член 2
Се усвојува изготвениот
Елаборат за валоризација на природната реткост
„Карактеристичен
геолошки
профил
Звегор“,
во
кој
е/се
идентификувани
карактеристичен геолошки профил/пробој на млади кварцлатити во комбинација со
навлака на тријаски варовници брз спечените палеогени глинци како природна реткост.

Член 3
Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при
Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија, за
отпочнување на постапката за прогласување на природна реткост.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево.
Број 09-327/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 90-а и 94 од Законот за заштита на природата („Сл.весник на РМ“ бр.
67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11 и 59/12 и член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002 год.) и член 22 од Статутот на Општина
Делчево, Советот на Општина Делчево на 48. седница одржана на ден 14.03.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за потребата од прогласување на
„Палеонотолошки локалитет Стамер“
како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на
природната реткост„Палеонотолошки локалитет Стамер“
Член 1
Се утврдува потребата од прогласување на природната реткост Палеонтолошки локалитет
Стамер во општина Делчево како природна реткост.
Член 2
Се усвојува изготвениот Елаборат за валоризација на
природната реткост
„Палеонотолошки локалитет Стамер“ каде се идентификувани одделни коски и фрагменти
и черепи на фосилна фауна од видовите жирафа, коњ со три прсти, свиња, говедо,
мастодонт, носорог и хиена, како природна реткост.
Член 3
Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при
Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија, за
отпочнување на постапката за прогласување на природна реткост.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-328/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03. 2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,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 48.
седница, одржана на ден 14.03.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Делчево за 2017 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 2017 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 2017 година е како
што следува:
Ред.бр.

Назив на актот

Предлагач
Комисија за
изработка на
Програма за
работа на
Советот

Изготвувач

Рок за
донесување

1

Програма за работа на
Советот
на Општина Делчево за
2017;

2

Предлог-Одлука за
Градоначалник
измена на распоредот на
средства;

Одделение за
финансиски
прашања

Јануари/Февруари

3

Квартален изештај за
извршувањето на
Буџетот на Општина
Делчево за 2016 година
за квартал 4;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Јануари 2017

4

Годишна сметка и
годишен извештај на
општина Делчево за
2016 година

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Март

5

Предлог-Одлука за
Градоначалник
определување и исплата
на надоместокот за
изборните трошоци на
организаторите на
изборната кампања на
Локалните избори во
2017 година во општина
Делчево

Одделение за
прави и општи
работи и јавни
дејности

Мај

6

Квартален изештај за
извршувањето на
Буџетот на Општина
Делчево за 2017 година

Одделение за
финансиски
прашања

Март-Април

Градоначалник

Одделение за
Jануари/Февруари
правни и општи
работи и јавни
дејности

за квартал 1;
7

Извештај за користење
на средствата од
резервите за
претходната година;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Март (15)

8

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

ООУ
„Св.Климент
Охридски““

Директор

Февруари-Март

9

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

10

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

11

Годишен извештај од
работењето на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево за
2016 година;

Директор на
ЈЛБ „Илинден“Делчево

Директор на
февруари-март
ЈЛБ „Илинден“Делчево

12

Годишна Програма за
работа на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево за
2017 година

Директор на
ЈЛБ „Илинден“Делчево

Директор на
февруари-март
ЈЛБ „Илинден“Делчево

13

Годишна програма за
работа на ЈПКД
„Брегалница“ за 2017;

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

февруари-март

14

Годишен извештај за УО
на
ЈПКД Директор на
работата
на
ЈПКД „Брегалница“
ЈПКД
„Брегалница“ за 2016
„Брегалница“
година;

февруари-март

15

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;

16

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

17

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

18

Полугодишен
за работата
„Ванчо Прке“;

19

Годишен
план
вработување
Општина
Делчево
2017 година;

20

Годишна
сметка
на Сметководител
ОЈУДГ „Весели Цветови“ на ОЈУДГ

Директор
на Март
ООУ
„Св.Климент
Охридски“

извештај УО
на
ООУ ООУ
на ООУ „Ванчо Прке“
Прке“
за Градоначалник
во
за

„Ванчо Февруари-Март

„Ванчо Март

Одделение
човечки
ресурси

за Февруари/Март

Директор на
ОЈУДГ „Весели

Март

за 2016;

„Весели
Цветови“

Цветови“

21

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

Директор на
ОЈУДГ „Весели
Цветови“

Март

22

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

Директор на
ООУ „Ванчо
Прке“,

Март

23

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

24

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

25

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

26

Одлуки за вклопување
на
бесправно изградени
објекти во
урбанистичка
документација;

Градоначалник

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

Тековно и по
потреба

27

Одлуки за утврдување
на
потреба за изработка и

Градоначалник

Одделение за
урбанизам,
уредување на

ФевруариДекември

донесување на ЛУПД за
потребите на општина
Делчево
и
на
заинтересирани
странки;

ГЗ, комунални
работи и
сообраќај и
заштита на ЖС

28

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

29

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

30

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

31

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;

32

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

33

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

34

Одлука за именување на Градоначалник
улици, плоштади,
мостови и други
инфраструктурни
објекти на подрачјето на

Одделение за
урбанизам,
уредување на
ГЗ, комунални
работи и

Мај-Декември

општина Делчево;

сообраќај,
заштита на ЖС
и ЛЕР

35

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

36

Програма за јавно
осветлување

Градоначалник

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

Март

37

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

38

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

39

Информација на
Градоначалникот за
извршување на своите
надлежности

Градоначалник

40

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

Градоначалник

41

Јуни и Декември

Одделение за
финансиски
прашања

Јули-Август

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

Директор

Јули

42

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

Директор

Јули-Август

43

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

Директор

Јули- Август

44

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

Директор

Јули- Август

44

Годишна

Директор

Јули- Август

програма

за УО на СОУ

работа
на
„М.М.Брицо“

СОУ

46

Ребаланс на Буџетот на
општина Делчево;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

По потреба

47

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

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Октомври-Ноември

48

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

Одделение за
финансиски
прашања

Септември-Ноември

49

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

Директор

Септември

Директор

Октомври

50
Годишната програма за
работата
на ОЈУДГ „Весели
Цветови“

УО на ОЈУДГ
„Весели
Цветови“

51

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

52

Одлука за доделување
на ученички стипендии

53

Финансиски план на ООУ УО на ООУ
„Ванчо Прке“

Директор

Ноември/Декември

54

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

Директор

Ноември/Декември

55

Буџетски календар за
2018 година;

Градоначалник

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

56

Буџет на Општина
Градоначалник
Делчево за 2018 година;

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

57

Одлука за извршување Градоначалник
на Буџет на Општина
Делчево за 2018;

Одделение за
финансиски
прашања

Декември

58

Програма за уредување Градоначалник
на градежно земјиште на
подрачјето на општина
Делчево за 2018 година;

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

Декември

59

Програма за изградба, Градоначалник
реконструкција
и

Декември

Декември

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

одржување
на
општински патишта и
улици
во
општина
Делчево за 2018 година;
60

Програма за управување Градоначалник
со отпад во општина
Делчево за 2018 година;

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

Декември

61

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 2017 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 2017 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 09-329/1
14.03.2017 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 48. редовна седница, одржана
на ден 14.03.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2016 до 31.12.2016
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина
Делчево за периодот 01.01.2016 до 31.12.2016.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-330/1
14.03.2017 год.
Делчево

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09,47/11 и
192/15), Советот на Општина Делчево на својата 48-ма седница одржана на ден
14.03.2017 година, донес
ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2016 ГОДИНА
1.Општ дел
Член 1
Завршната сметка на буџетот на општина Делчево за 2016 година се состои од:
Планирано

I. Вкупни приходи

Реализирано

206.172.514
241.620.000

- даночни приходи

32.845.000

32.362.025

-

неданочни приходи

17.316.000

9.747.402

-

капитални приходи

1.850.000

3.047.952

-

приходи од дотации

122.614.000

119.225.882

-

трансфери

47.092.000

26.519.197

-

донации

19.903.000

15.270.056

II.Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

259.320.000
259.220.000
100.000

218.001.378
218.001.378

Дефицит

-17.700.000

-11.828.864

17.700.000

11.828.864

Прилив

17.700.000

17.599.780

- Домашни приливи

17.700.000

17.599.780

IV._Финансирање______________

- Странски заеми
-Депозити

- 5.770.916

Одлив
-отплата на главнина

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Делчево на 31.12.2016 година ,
изнесува:

-Салдо на 31-12-2016

14.813.305 денари

Салдо -основен буџет

1.028.045 денари

Салдо буџет- дотации

4.685.874 денари

Салдо буџет- самофинансирачки активности
Салдо буџет- донации

6.406.706 денари
2.692.680 денари

Салдото на основниот буџет во износ од 1.028.045 денари се пренесува како
прилив на основниот буџет на општина Делчево за 2017 година.
Салдото на буџетот на дотации во износ од 4.685.874 денари се пренесува како
прилив на буџетот на дотации на општина Делчево за 2017 година.

Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 6.406.706 денари
се пренесува како прилив на буџетот на самофинансирачки активности на општина
Делчево за 2017 година.
Салдото на буџетот на донации во износ од 2.692.680 денари се пренесува како
прилив на буџетот на донации на општина Делчево за 2017 година.

Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Делчево за 2016
година ќе се објави во “Службен гласник на општина Делчево“.
Број 09-331/1
14.03.2017 година
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
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) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на
Општина Делчево („Сл.весник на РМ“ бр.15/2013), Советот на Општина
Делчево, на својата 48.редовна седница, одржана на ден 14.03.2017
година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај
на општина Делчево за 2016 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на општина Делчево за 2016 година.

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

Број 09-332/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 година

Претседател,

Делчево

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 став1 точка 34 од Статутот на
Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот
на Општина Делчево, на својата 48.редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
На ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево
за 2016 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ОЈУДГ „Весели Цветови“ – Делчево за
2016 година и тоа:
-на сметката 7200102259787-10
-на сметката за наменска дотација 7200102259903-14
-на сметката 7200102259785-12
-на сметката 7200102259785-27
2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-333/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор
„„Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016), и член 36 од Законот
за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина
Делчево,на својата 48.редовна седница, одржана на ден 14.03.2017
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
за 2017 година на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2017 година на ОЈУДГ
„Весели Цветови-Делчево.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-334/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор
„„Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016), и член 36 од Законот
за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина
Делчево,на својата 48.редовна седница, одржана на ден 14.03.2017
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот план за вработување
за 2017 година на ЈЛБ „Илинден“-Делчево
1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2017 година на ЈЛБ
„Илинден“-Делчево.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-335/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 година

Претседател,

Делчево

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), Советот на Општина Делчево, на својата
48.редовна седница, одржано на ден 14.03.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на ЈЛБ “Илинден“-Делчево
за 2016 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ЈЛБ „Илинден“ -Делчево за 2016
година и тоа:


сметка за наменска дотација 720010899090312



сметката за сопствени приходи 720010899078718
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-336/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа и член 64 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 од

Правилникот за условите и начинот за продажба и давање на користење ствари
во сопственост на Општина Делчево бр.07-461/1 од 14.07.2010 година, Советот
на Општина Делчево, на својата 48.редовна седница, одржана на ден14.03.2017
година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење простории
без надоместок на ЈЛБ „Илинден“-Делчево
Член 1
За потребите на ЈЛБ „Илинден“-Делчево,Советот на Општина Делчево донесува
одлука за давање на користење службени простории без надоместок и тоа:
-просторија бр.10-26,01 м2;
-просторија бр.11-29,82м2;
-просторија бр.12-7,01 м2;
-просторија бр.13-12,98 м2; и
-просторија бр.14-18.82 м2
Просторијата бр.9 (ходник) е заедничка и ќе ја користат ЈЛБ „Илинден“, НУЦК
„Н.Ј.Вапцаров“, како и корисниците на другите простории дадени под закуп во
Спомен Домот „АСНОМ“.
Член 2
Просториите, опишани во член 1 на оваа се наоѓаат во Спомен Домот „АСНОМ“ на
ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1 во Делчево.
Член 3
По донесувањето на одлуката ЈЛБ „Илинден“-Делчево и Општина Делчево ќе
склучат меѓусебен договор со кој ќе бидат регулирани межусебните права и
обврски.
Член 4
Составен дел на одлуката е и Графичкиот прилог/скица.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-337/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

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 точка34 од Статутот на
Општина Делчево („Сл.весник на РМ“ бр.15/2013), Советот на Општина
Делчево, на својата 48.редовна седница, одржана на ден 14.03.2017
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на СОУ „М.М.Брицо“Делчево за 2016
1. Се усвојува Завршната сметка на СОУ “М.М.Брицо – Делчево за 2016
година и тоа:


сметката за сопствени приходи 7200-105-371-787-15



сметка за наменска дотација 7200-105-371-903-10



сметка на проект ИПА Програма- Прекугранична соработка



со Бугарија (социјална кохезија)-785

2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-338/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

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), Советот на Општина Делчево, на својата
48.редовна седница, одржана на ден 14.03.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на OОУ „Ванчо Прке“Делчево
за 2016 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ „Ванчо Прке“ -Делчево за 2016 година и
тоа:
o

сметка за наменска дотација- 903

o

сметката за сопствени приходи-703

2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-339/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

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), Советот на Општина Делчево, на својата
48.редовна седница, одржана на ден 14.03.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Завршната сметка
на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево
за 2016 година
1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ Св.Климент Охридски“ -Делчево
за 2016 година и тоа:


сметка за наменска дотација 903



сметката за сопствени приходи 703
2. Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 09-340/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект ,семејна куќа во
урбанистичко -планска документација на Марјан Цветковски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-2495 од 03,09,2011
година, од
страна на Марјан Цветковски, а кое се однесува на бесправно изграден
објект, семејна куќа , изграден на КП бр. 3242 КО Стамер запишана во
имотен лист бр. 808, Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-341/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект ,Станбена кука - во
урбанистичко -планска документација на Ванчо Јаневски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-2423 од 03,09,2011
година, од
страна на Ванчо Јаневски, а кое се однесува на бесправно изграден
објект , Станбена кука, изграден на КП бр. 10590/1
КО Габрово
запишана во имотен лист бр. 605, Советот на Општина Делчево констатира
дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-342/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект,помошен објект за селско
стопанство -во урбанистичко -планска документација на Ванчо Јаневски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-893 од 22.08.2011 година, од страна
на Ванчо Јаневски, а кое се однесува на бесправно изграден објект,
помошен објект за селско стопанство, изграден на КП бр. 10590/5 КО
Габрово запишана во имотен лист бр. 265, Советот на Општина Делчево
констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може
да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 256
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 09-343/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект ,Столбна
трафостаница ТС 10/04 кв во урбанистичко -планска документација
на Лазар Алексов
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-10 од 21,12,2016 година, од страна
на Лазар Алексов , а кое се однесува на бесправно изграден објект ,
Столбна трафостаница ТС 10/04 кв , изграден на КП бр. 5024
КО
Делчево
запишана во имотен лист бр. 3602, Советот на Општина
Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и
истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот

за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-344/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја
5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48.редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект – викенд куќа на
Стефан Петровски во урбанистичко-планска документација
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-1987 од 01.09.2011 година, од
страна на Стефан Петровски од
Делчево
а кое се однесува на
бесправно изграден објект викенд куќа изграден на КП бр. 880 КО
Очипале м.в.„Расје“ запишана во имотен лист бр. 28, Советот на
Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански
опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-345/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја
5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48.редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект – станбена куќа на
Марјанчо Илиевски во урбанистичко-планска документација
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-521 од 10.08.2011 година, од страна
на Марјанчо Илиевски од с.Полето,Делчево , а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа изграден на КП бр. 1909 и
к.п.бр.1910 КО Делчево,м.в.Песоко, запишана во имотен лист бр. 681
и имотен лист бр.12323; Советот на Општина Делчево констатира дека
објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-346/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект – станбена куќа на
Венцо Ѓорѓиевски во урбанистичко-планска документација
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-721 од 17.08.2011 година, од страна
на Венцо Ѓорѓиевски од с.Ветрен,Делчево
а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа изграден на КП бр. 2543/2 КО
Делчево,м.в.Црна Земја, запишана во имотен лист бр. 10457; Советот на
Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански
опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот

за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-347/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја
5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект – станбена куќа на
Горан Илиев во урбанистичко-планска документација
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-1057 од 25.08.2011 година, од
страна на Горан Илиев од с.Полето,Делчево а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа изграден на КП бр. 887/1 и КП
бр.888 КО Делчево м.в „Миндолот“ запишани во имотен лист бр.12357
и 9133 , Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-348/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект – гаража - во
урбанистичко-планска документација на Милка Јовановска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-1870 од 01,09,2011 година, од страна
на Милка Јовановска од с. Габрово, а кое се однесува на бесправно
изграден објект- гаража, изграден на зграда бр. 3 , КП бр. 10378 КО
Габрово , Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко
планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-349/1
14.03.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на
Општина Делчево, на својата 48. редовна седница, одржана на ден
14.03.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект – помошен објект- во
урбанистичко-планска документација на Милка Јовановска
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 12-1870 од 01,09,2011 година, од страна
на Милка Јовановска од с. Габрово, а кое се однесува на бесправно

изграден објект- помошен објект,зграда бр.2 изграден на КП бр. 10378
КО Габрово , Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се
наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во
урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-350/1
14.03.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и поднесената Петиција од жители од с.Ѕвегор бр.09-138 од
08.02.2017 година, Советот на Општина Делчево, на својата 48. редовна седница,
одржана на ден 14.03.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК

1. Советот на Општина Делчево ја разгледа Петицијата од жители од с.Ѕвегор

бр.09-138 од 08.02.2017 година за одлагање на примената на Одлуката за
утврдување на цената за одведување и прочистување на отпадни води во с.
Ѕвегор бр.09-1633/1 од 26.08.2015 година.

2. Советот на Општина Делчево на првата наредна седница ќе формира
Комисија од 5 (пет) члена во следниот состав:
-1 член на Советот на Општина Делчево;
-1 претставник на ЈПКД „Брегалница“-Делчево;
-1 претставник на Одделението за инспекциски надзор;
-1 претставник на Одделението за урбанизам, уредување на градежно
земјиште, сообраќај и заштита на животната средина
- претседателот на Месната заедница с.Ѕвегор
Комисијата има за задача да ја утврди фактичката остојба (број на
домаќинства кои се приклучени на системот за одведување на отпадни води
во с.Ѕвегор, број на склучени договори со ЈПКД „Брегалница“ и број на
смејества кои не се приклучени на системот) и предложи соодветни
решенија.

3. Заклучокот ќе се достави до:
-Подносителите на Петицијата и МЗ с.Ѕвегор;
-Општина Делчево;

-Совет на Општина Делчево и
-ЈПКД „Брегалница“-Делчево

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

Број 09-351/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

14.03.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

