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Одделение
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Уредува
правни

и

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
02.04.2019 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 22. 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 22. седница која се одржа на ден 30.04.2019 година и тоа:
1.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на
Источно-планскиот регион за 2018 година со финансиски извештај ;
2.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за
развој на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2018 година со финансиски
извештај;
3.Одлука за усвојување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
4.Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Брегалница“-Делчево
за 2018 година;
5.Заклучок за усвојување на Годишна сметка на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2018
година;
6.Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2019
година;
7.Годишна програма за работата на Општинскиот Совет за безбедноста на сообраќајот
на патиштата Делчево со Заклучок за усвојување;
8.Одлука за измена на Одлуката за определување на тарифа за обележување,
опремување и користење на авто такси станиците во општина Делчево;
9.Одлука за изменување и дополнување на одлуката за уредување на превозот во
патниот сообраќај на подрачјето на општина Делчево;
10.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Валентина Новоселска;
11.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект помошен
објект зграда бр.1 по барање на Слободан Дамјанов;
12.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Зоран Калаџиски;
13.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Хајрие Арсланова;

14.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за беспрано-играден објект надвор од плански опфат, објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Димитрија Вангеловски;
15.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичкопланска документација за беспрано-играден објект надвор од плански опфат, објект
помошен објект за селско стопанство зграда бр.2 по барање на Ѓорѓи Пеичинов;
16.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Момчил Николовски;
17.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за беспрано-играден објект надвор од плански опфат, објект помошен
објект зграда бр.1 по барање на Момчил Николовски;
18.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Мирко Пешовски;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Станко Шиндев;
19.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Цвета Ангеловска;
20.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Благојчо Илиевски;
21.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Миле Георгиев;
22.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.2 по барање на Миле Георгиев;
23.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект помошен
објект зграда бр.1 по барање на Душанка Пешиќ;
24.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Ванчо Јанчевски;
25.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект помошен
објект зграда бр.2 по барање на Ванчо Јанчевски;
26.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Иванка Велиновска;
27.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Славко Димитров;

28.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект помошен
зграда бр.1 по барање на Славко Димитров;
29.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект помошен
земјоделски објект за одгледување на кокошки, кози и свињи зграда бр.1 по барање на
Перо Лазаревски;
30.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Николчо Ситновски;
31.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект гаража
зграда бр.2 по барање на Николчо Ситновски;
32.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект со намена
Г2 зграда бр.1 по барање на Гоце Трајановски;
33.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, помошен објект
во функција на објект со намена Г2 зграда бр.1 по барање на Гоце Трајановски;
34.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект станбена
куќа зграда бр.1 по барање на Гоце Трајановски;
35.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, помошен објект
во зграда бр.2 по барање на Гоце Трајановски;
36.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект А4 викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Владимир Миленковски;
37.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект гаража
зграда бр.1 по барање на Милан Анакиев;
38.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објектсо намена
В5-црква зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МПЦ);
39.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект А4 викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Јован Новоселски;
40.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, помошен објект
во зграда бр.2 по барање на Јован Новоселски;
41.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат објект помошен
објект за земјоделска опрема зграда бр.1 по барање на Анета Илиевска Ѓеорѓиевска;
42.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат станбена куќа
зграда бр.5 по барање на Методија Илијев;

43.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-играден објект надвор од плански опфат, објект А4 викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Дејан Видимлиски;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Делчево“.
Број 08-816/1
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
02.05.2019 год.
Градоначалник,
Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл. Весник на РМ“
бр.63/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот
на Општина Делчево, на својата 22.редовна седница, одржана на ден 30.04.2019, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен Извештај за работењето
на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2018 година
со финансиски извештај
1. Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2018
година, заедно со Годишниот финансиски извештај за 2018 година, кој е составен дел на
Извештајот за работењето, се усвојува.

2.Заклучокот да се достави до Центарот за равој на Источно-планскиот со седиште во Штип.
3.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-763/1
30.04.2019 год.
Делчево

2.

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

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл. Весник на РМ“
бр.63/2007) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот
на Општина Делчево, на својата 22.редовна седница, одржана на ден 30.04.2019, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Центарот за
развој на Источно-планскиот регион за 2018 година

1.Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Центарот за развој на
Источно-планскиот регион за 2015- 2019 година, за 2018 година, се усвојува.

2.Заклучокот да се достави до Центарот за равој на Источно-планскиот со седиште во Штип.

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

Број 09-764/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.04.2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3.
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ„
бр.79/09), член 14 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013 и 2/2019), Советот на Општина Делчево на својата 22.редовна седница, одржана на ден
30.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка
Член 1
Се усвојува Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка поднесен од страна на
Градоначалникот на Општина Куманово и усвоен од страна на Советот на Општина Куманово со
Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр.09-2753/3
од 24.04.2019 година, за основање на меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад
со општините: Куманово, Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Македонска Каменица,
Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане и Свети Николе.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-765/1
30.04. 2019 год.
Делчево

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

4.
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“ бр.15/2013 и бр.2 од 27.02.2019 година ), Советот на Општина Делчево, на својата
22.редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година, донесе
OДЛУКА
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈПКД „Брегалница„-Делчево за 2018 година
Член 1
Се усвојува Извештајот за работата на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за 2018 година.

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

Број 09-766/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.04.04.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

5.
Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002),
Советот на Општина Делчево и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013 и бр.2 од 27.02.2019 година )22.редовна седница,
одржана на ден 30.04.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршната сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2018 година

1.Се усвојува Завршната сметка на ЈПКД „Брегалница“ –Делчево за 2018 година.

2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-767/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.04.2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6.

7.

Согласно член 371 и 374 од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата како и согласно
член 3 од Деловникот за работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата Делчево, а со цел подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина
Делчево, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево, на својата втора
седница одржана на 20.03.2019 година донесе:
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА ДЕЛЧЕВО ЗА 2019 ГОДИНА
Годишната програма за работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
Делчево за 2019 година е изработена врз основа на законските надлежности на Законот за
безбедност во сообраќајот на патиштата, Деловникот за работата на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево и Одлуката за формирање на Општинскиот совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево и истата е во функција на реализација на
нејзините цели, визија и мисија.
Годишната програма на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево
предвидува реализација на активности за унапредување на сообраќајното воспитување и
образование во училиштата и спроведување на сообраќајно воспитни акции и манифестации,
активности за унапредување на безбедноста на патиштата во општина Делчево, активности за
сообраќајно техничко уредување во сообраќајот, активности за заштита на ранливите категории
на учесници во сообраќајот, превентивно – промотивни активности во безбедноста во
сообраќајот,активности за научно-истражувачки работи од областа на безбедноста во сообраќајот
на патиштата и други активности поврзани со безбедноста на сообраќајот во општина Делчево.

Очеку
в
а
н
и
Финан
Бр.

Активности

Цел и опис на
активност

Реализац
ија

Период

Очекувани
резултати

с
и
с
к
и
средст
в
а

1.

Организирање
и одржување на
седниците на
Советот за
безбедност во
сообраќајот на
патиштата
Делчево како и
одржување на
состаноци на
работните групи
кои се во состав
на Советот

Реализација на
програмските
активности на Советот
за безбедност на
сообраќајот на
патиштата како и на
работните групи
предвидени за
тековната 2019 година

Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
други
засегнати
страни

Во текот
на 2019
година,
во
зависност
од
потребит
е за
реализац
ија на
активност
ите
предвиде
ни со
годишнат
а
програма

Подигнува
ње на
свеста и
поголеми
знаења за
унапредува
ње на
безбедност
а во
сообраќајо
т на
патиштата

/

2.

3.

Изработка на
акциски план за
превземање на
активности за
реализација на
мерки за
унапредување
на безбедноста
во сообраќајот
на патиштата во
општина
Делчево
Кампања на
тема:
„Опасни места
во сообраќајот
во општина
Делчево“

Дефинирање на мерки,
одредување на
надлежни органи за
извршување на
активноста,
индикатори за оцена
на ефикасноста на
мерката и проектиран
буџет за реализација
на мерката

Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево

Тековно
во 2019
година

Утврдување на
критериуми за нивна
идентификација и
класификација на
опасните места

Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
МВР,
Македон
ија пат,
ЕЛС
Делчево,
ДЗС, ЦУК
Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево
и ЕЛС
Делчево
Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
невладин
и
организа
ции,
МВР,
ЕЛС
Делчево,
Здравств
ен дом

ЈануариОктомври
2019
година

Дистрибуција на
сообраќајни
едукативни материјали
на утврдените места

4.

5.

Одбележување
на светски ден
на сеќавање на
жртви од
сообраќајни
незгоди

Интензивни медиумски
настапи со цел
подигање на јавната
свест за поголема
безбедност на
сообраќајот на
патиштата во општина
Делчево

Кампања на
тема:
„Безбедно
користење на
велосипедот
како превозно
средство

Дистрибуција на
сообраќајно
едукативни материјали
(флаери) за подигање
на јавната свест

Октомври
Ноември
2019
година

Април –
Октомври
2019
година

Долгорочн
о и трајно
подобрува
ње на
безбедност
а во
сообраќајо
т на
патиштата

Споделува
ње на
искуства за
подобрува
ње на
безбедност
а во
сообраќајо
т

Унапредува
ње на
безбедност
а во
сообраќајо
т преку
подигнува
ње на
јавната
свест

/

30 000
денар
и

/

Зголемена
свест за
користење
на
велосипед
от како
превозно
средство
10 000
денар
и

6.

7.

8.

9.

Кампања на
тема:
„Безбедно
управување со
трактори и
земјоделска
механизација “

Зголемување на свеста
кај корисниците на
трактори и земјоделска
механизација за
безбедно учество во
сообраќајот

Кампања на
тема: „Брзината
убива – вози
одговорно“

Зголемување на свеста
на учесниците во сооб.
за последиците од
неодговорно учество
во сообраќајот

Сообраќајно
едукативни
манифестации
во рамки на
училиштата од
натпреварувачк
и карактер
„Детски
семафор“ и
„Сообраќајно
техничка
култура на
младите“

Кампања на
тема:
„Стоп за
уравување на
моторно возило
под дејство на
алкохол и
психотопни
супстанци“

Дистрибуција на
сообраќајни
едукативни материјали
на локации каде се
случиле сообраќајни
незгоди и на локации
каде има реакции од
страна на жителите за
непочитување на
брзината на движење
Организација на
активности од
натпреварувачки
карактер со цел
сообраќајна едукација
на учениците

Намалување на
појавата на
управување на
моторни возила под
дејство на алкохол и
психотропни супстанци

„Гоце
Делчев“
Делчево
Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
ЕЛС
Делчево,
и месни
заедници
Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
МВР и
ЕЛС
Делчево

Мај - Јули
2019
година

Безбедно
учество во
сообраќајо
т
10 000
денар
и

Тековно
2019

Безбедно
учество во
сообраќајо
т

10 000
денар
и

Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
основни
и средни
училишта
, МВР
И ЕЛС
Делчево

Март Мај 2019
година

Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а

Тековно
2019
година

Стекнувањ
е на
знаења од
областа на
сообраќајо
т преку
игра
40 000
денар
и

Намален
број на
учесници
во
сообраќајо
т под
дејство на
алкохол и
психотропн

10 000
денар
и

Дистрибуција на
сообраќајни
едукативни материјали

10.

11.

12.

Кампања на
тема:
„Стоп за
користење на
паметен
телефон додека
си учесник во
сообраќајот“

Зголемување на свеста
кај учесниците во
сообраќајот за
намалување на
употребата на паметен
телефон додека се
учесници во сообраќај

Кампања на
тема:
„Да ги
заштитиме
децата во
сообраќајот“

Запознавање на
најмладите ученици во
сообраќајот –
учениците со
сообраќајните правила
и прописи за нивно
безбедно учество во
сообраќајот

Кампања на
тема:
„Безбедни
возила во
патниот
сообраќај“

Зголемување на свеста
на учесниците во сооб.
за последиците од
учество во сообраќајот
со технички
неисправни возила

Делчево,
ЕЛС
Делчево,
Здравств
ен дом
„Гоце
Делчев“
Делчево
и МВР
ОСБСПДе
лчево

Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
ЕЛС
Делчево,
МВР,
детска
градинка
„Весели
Цветови“,
основни
и средни
училишта
Општинс
ки совет
за
безбедно
ст на
сообраќај
от на
патиштат
а
Делчево,
МВР, ЕЛС
Делчево
и станици
за
технички
преглед
на возила

и
супстанци

Јули Декември
2019
година

Почеток
на учебна
2019/202
0 година

Намалувањ
е на
употребата
на паметен
телефон кај
сите
учесници
во
сообраќајо
т
Стекнувањ
е на
знаења од
областа на
сообраќајо
т

10 000
денар
и

15 000
денар
и

Тековно
2019

Безбедно
учество во
сообраќајо
т

10 000
денар
и

Финансиските средства за организација и реализација на активностите од Годишната
програма за работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево

за 2019 година, ќе бидат финансирани, односно обезбедени од Републичкиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата, а согласно Програма за работа на Републичкиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата за 2019 година.
Број 09-769/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
30.04.2019 год.
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.

8.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 54 од Законот за превоз во патниот
сообраќај (Службен весник на РМ бр.68/2004, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10 17/11,
53/11, 06/12, 23/2013, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15,
124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, и 163/18), Советот на Општина Делчево
на седницата одржана на 30.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за измена на одлуката за определување на тарифа за обележување, опремување и
користење на авто такси станиците во општина Делчево

Член 1
Во членот 2 став 1 бројот „4 (четири)“ се заменува со бројот „5 (пет)“.

Член 2
Во членот 3 бројот „5.000,00“ се заменува со бројот „6.250,00“.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 дена од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Делчево“.

Број09-770/1
30.04.2019
Делчево

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

9.
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 22, 43 и 54 од Законот за превоз во
патниот сообраќај (Службен весник на РМ бр.68/2004, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 06/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15,
124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18 и 163/18), Советот Општина Делчево на
22. седница одржана на 30.04.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за уредување на превозот во патниот
сообраќај на подрачјето на општина Делчево
Член 1
Во член 15 став 2 се менува и гласи:
„Со авто такси превозот можат да се превезуваат и патници од општината
определена во лиценцата до друга општина или до градот Скопје“.
Во став 3 бројот „4“ после сврзникот „од“ се заменува со бројот „5“.
Член 2
Во членот 18 став 1 во точката 3 бројот „6“ се заменува со бројот „3“.
Во точката 4 бројот „7“ се заменува со бројот „5“.
Во истиот став во точката 5 бројот бројот „10“ се заменува со бројот „3“.
Точката 6 се брише.
Точката 7 која станува точка 6 бројот „5“ се заменува со бројот „2“.
Точката 8 станува точка 7.
Член 3
Се задолжува Комисијата за комунални работи и сообраќај да утврди пречистен
текст на Одлуката во соработка со Одделението за урбанизам, заштита на животната
средина, комунални дејности и сообраќај.
Бр,09-771/1
30.04.2019
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА 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.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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 по барање на Валентина Новоселска
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. 12-83 од 26,02,2018 година, од страна Валентина
Новоселска од с.Габрово – Делчево за бесправно изграден објект, Објект станбена
куќа , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 10427/2 КО Габрово
запишана во имотен лист бр. 733 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 09-772/

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.04.2019 година

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.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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Зоран Калаџиски
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. 12-1237 од 26,08,2018 година, од страна Зоран
Калаџиски ул.„Даме Груев бр.5/Б“ – с.Тработивиште за бесправно изграден објект ,
Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
981 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 127 и КП бр.982 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр.117 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 09-773/1
30.04.2019 година
Делчево

12.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна
седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр, бр, 1 –по барање на Слободан Дамјанов
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. 12-264 од 06,07,2011 година, од страна Слободан
Дамјанов ул.„19-ти Октомври бр.3“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 3919/1
КО Делчево запишана во имотен лист бр. 1037 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 09-774/1
30.04.2019 година
Делчево
13.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Хајрие Арсланова
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. 12-1571 од 29,08,2011 година, од страна Хајрие
Арсланова ул.„Цветан Димов бр.7„ - Штип за бесправно изграден објект , Објект
станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 882/2
КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 942 и КП бр. 885 КО Тработивиште
запишана во имотен лист бр. 232 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 09-775/1
30.04.2019 година
Делчево

14.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна
седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Димитрија Вангеловски
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. 12-1928 од 01,09,2011 година, од страна Димитрија
Вангеловски од с.Полето - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена
куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 1924 КО
Делчево запишана во имотен лист бр. 10953 и КП бр. 1925 КО Делчево запишана во
имотен лист бр. 10403 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 09-776/1
30.04.2019 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект за селско стопанство згр. бр. 2 –по барање на Ѓорѓи Пеичинов
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. 12-2291 од 02,09,2011 година, од страна Ѓорѓи
Пеичинов од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект
за селско стопанство – , означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден на КП бр.
6485/1 КО Град запишана во имотен лист бр. 518 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 09-777/1
30.04.2019 година
Делчево

16.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Момчил Николовски
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. 12-99 од 23,05,2011 година, од страна Момчил
Николовски ул.„Кеј на Брегалница бр.6-23“ - Делчево за бесправно изграден објект ,
Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
1143/2 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 1457 и КП бр. 1141 КО Делчево
запишана во имотен лист бр. 3602 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 09-778/1
30.04.2019 година
Делчево
17.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр.бр. 1 –по барање на Момчил Николовски
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. 12-99 од 23,05,2011 година, од страна Момчил
Николовски ул.„Кеј на Брегалница бр.6-23“ - Делчево за бесправно изграден објект ,
Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП
бр. 1143/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 8474 и КП бр. 1141 КО Делчево
запишана во имотен лист бр. 3602 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 09-780/1
30.04.2019 година
Делчево

18.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Мирко Пешовски
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. 12-1439 од 29,08,2011 година, од страна Мирко
Пешовски од с.Стамер - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа
– , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 1041 КО Стамер
запишана во имотен лист бр. 21 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 09-780/1
30.04.2019 година
Делчево

19.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Станко Шиндев
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. 12-2345 од 02,09,2011 година, од страна Станко Шиндев
од с.Вирче - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен
во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 2274 КО Вирче запишана во
имотен лист бр. 562 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 09-781/1
30.04.2019 година
Делчево
20.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Цвета Ангеловска
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. 12-1827 од 01,09,2011 година, од страна Цвета
Ангеловска ул.„4 Јули бр.2/1-1„ – Ѓорче Петров - Скопје за бесправно изграден објект
, Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.
1746 КО Стар Истевник запишана во имотен лист бр. 771 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 09-782/1
30.04.2019 година
Делчево
21.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Благојчо Илиевски
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. 12-827 од 19,08,2011 година, од страна Благојчо
Илиевски од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – ,
означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 4085 КО Град запишана
во имотен лист бр. 1260 и КП бр. 4088 КО Град запишана во имотен лист бр. 274 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 09-783/1
30.04.2019 година
Делчево
22.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 по барање на Милан Георгиев
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. 12-2228 од 02,09,2011 година, од страна Миле Георгиев
од с.Очипала – Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – ,
означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 1172 КО Делчево
запишана во имотен лист бр. 9299 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 09-784/1
30.04.2019 година
Делчево
23.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на ден
30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр.2 –по барање на Милан Георгиев
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. 12-2228 од 02,09,2011 година, од страна Миле Георгиев
од с.Очипала – Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – ,
означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден на КП бр. 1172 КО Делчево
запишана во имотен лист бр. 9299 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 09-785/1
30.04.2019 година
Делчево
24.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр.1 –по барање на Душанка Пешиќ
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. 12-2449 од 03,09,2011 година, од страна Душанка
Пешиќ ул.„Волгоградска бр.4/3-6„ - Скопје за бесправно изграден објект , Објект
помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 806/1
КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 699 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 09-786/1
30.04.2019 година
Делчево
25.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на ден
30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Ванчо Јанчевски
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. 12-1948 од 01,09,2011 година, од страна Ванчо
Јанчевски од с.Габрово - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа
– , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 10431 КО Габрово
запишана во имотен лист бр. 588 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 09-787/1
30.04.2019 година
Делчево

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

26.
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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр.бр. 2 –по барање на Ванчо Јанчевски
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. 12-1949 од 01,09,2011 година, од страна Ванчо
Јанчевски од с.Габрово - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен
објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден на КП бр. 10431 КО
Габрово запишана во имотен лист бр. 588 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 09-788/1
30.04.2019 година
Делчево
27.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Иванка Велиновска
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. 12-409 од 01,08,2011 година, од страна Иванка
Велиновска од с.Габрово - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена
куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 10381/1 и КП бр.
10381/2 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 811 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 09-789/1
30.04.2019 година
Делчево
28.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр.1 –по барање на Славко Димитров
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. 12-2391 од 03,09,2011 година, од страна Славко
Димитров „Царевоселска бр.3“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект
викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 3181 КО
Делчево запишана во имотен лист бр. 100 и КП бр. 3180 КО Делчево запишана во
имотен лист бр. 100 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 09-790/1
30.04.2019 година
Делчево
29.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна
седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр.бр.–по барање на Славко Димитров
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. 12-2391 од 03,09,2011 година, од страна Славко
Димитров „Царевоселска бр.3“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект
помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 5013
КО Делчево запишана во имотен лист бр. 3601 и КП бр. 3181 КО Делчево запишана во
имотен лист бр. 100 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 09-791/1
30.04.2019 година
Делчево
30.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен земјоделски објект за одгледување на кокошки, кози и свињи згр, бр,
1 –по барање на Перо Лазаровски
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. 12-1649 од 31,08,2011 година, од страна Перо
Лазаровски ул.„Голачка бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
помошен земјоделски објект за одгледување на кокошки, кози и свињи – , означен во
елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 5055/1 КО Делчево запишана во
имотен лист бр. 3602 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 09-792/1
30.04.2019 година
Делчево

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

31.
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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр, 1 –по барање на Николчо Ситновски
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. 12-706 од 17,08,2011 година, од страна на Николчо
Ситновски ул.„Даме Груев бр.3“ – с.Тработивиште, Делчево за бесправно изграден
објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 973 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 930 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 09-793/1
30.04.2019 година
Делчево

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

32.
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 22.редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект гаража згр, бр, 2 –по барање на Николчо Ситновски
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. 12-706 од 17,08,2011 година, од страна на Николчо
Ситновски ул.„Даме Груев бр.3“ – с.Тработивиште, Делчево за бесправно изграден
објект , Објект гаража – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр.
973 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 930 и КП бр. 974/1 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 602 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 09-794/1
30.04.2019 година
Делчево

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

33.
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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект со намена Г2 згр, бр, 1 –по барање на Гоце Трајановски
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. 12-1840 од 01,09,2011 година, од страна на Гоце
Трајановски ул.„Ѓорче Петров бр.28“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
со намена Г2 – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 1428 КО
Чифлик запишана во имотен лист бр. 76 и КП бр.863 КО Чифлик запишана во имотен
лист бр.203 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 09-795/1
30.04.2019 година
Делчево

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

34.
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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект во функција на објект со намена Г2 згр, бр, 1 –по барање
на Гоце Трајановски
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. 12-2458 од 03,09,2011 година, од страна на Гоце
Трајановски ул.„Ѓорче Петров бр.28“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
помошен објект во функција на објект со намена Г2 – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр. 865 КО Чифлик запишана во имотен лист бр. 120 и КП
бр.864 КО Чифлик запишана во имотен лист бр.75 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 09-796/1
30.04.2019 година
Делчево

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

35.
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 22.редовна
седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Гоце Трајановски
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. 12-1839 од 01,09,2011 година, од страна на Гоце
Трајановски ул.„Ѓорче Петров бр.28“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 867 КО
Чифлик запишана во имотен лист бр. 274 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 09-797/1
30.04.2019 година
Делчево

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

36.
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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр, бр, 2 –по барање на Гоце Трајановски
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. 12-1839 од 01,09,2011 година, од страна на Гоце
Трајановски ул.„Ѓорче Петров бр.28“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 867 КО
Чифлик запишана во имотен лист бр. 274 и КП бр.866 КО Чифлик запишана во имотен
лист бр. 122 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 09-798/1
30.04.2019 година
Делчево
37.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект А4-викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Владимир Миленковски
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. 12-318 од 14,03,2016 година, од страна на Владимир
Миленковски ул.„Фредерик Шопен бр.5-9“ – Скопје – Кисела Вода за бесправно
изграден објект , Објект А4-викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.
1 изграден на КП бр. 5155 КО Драмче запишана во имотен лист бр. 27 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 09-799/1
30.04.2019 година
Делчево
38.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект гаража згр бр. 1 –по барање на Милан Анакиев
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. 12-1229 од 26,08,2011 година, од страна на Милан
Анакиев од с. Габрово - Делчево за бесправно изграден објект , Објект гаража – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 10479/2 КО Габрово
запишана во имотен лист бр. 265 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 09-800/1
30.04.2019 година
Делчево
39.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект со намена В5-црква згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА (МПЦ)
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. 12-519 од 30,03,2016 година, од страна на
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МПЦ) ул.„Булевар Партизански Одреди бр.12“ –
Скопје –Центар за бесправно изграден објект , Објект со намена В5-црква – , означен
во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.2421 КО Киселица запишана во
имотен лист бр. 46 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 09-801/1
30.04.2019 година
Делчево
40.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Јован Новоселски
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. 12-447 од 29,03,2016 година, од страна Јован
Новоселски ул.„Звегорска Река бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 3574
запишана во имотен лист бр. 620 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 09-802/1
30.04.2019 година
Делчево
41.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 22.редовна
седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр, бр, 2 –по барање на Јован Новоселски
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. 12-447 од 29,03,2016 година, од страна Јован
Новоселски ул.„Звегорска Река бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 3574
запишана во имотен лист бр. 620 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 09-803/1
30.04.2019 година
Делчево

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

42.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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект за земјоделска опрема згр, бр, 1 –по барање на Анета
Илиевска Ѓеоргиевска
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. 12-132 од 20,01,2016 година, од страна на Анета
Илиевска Ѓеоргиевска ул.„Браќа Миладинови бр.43 “ – Делчево за бесправно изграден
објект , Објект помошен објект за земјоделска опрема – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр.3564 КО Ветрен запишана во имотен лист бр. 750 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 09-804/1
30.04.2019 година
Делчево

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

43.
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 22.
редовна седница, одржана на ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 5 –по барање на Методија Илијев
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. 12-207 од 15,02,2016 година, од страна на Методија
Илијев с.Бигла – Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 5 изграден на КП бр.2303 КО Бигла запишана во
имотен лист бр. 137 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“.
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44.
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 22. редовна седница, одржана на
ден 30.04.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект со намена А4 викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Дејан Видимлиски
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. 12-344 од 21,03,2016 година, од страна на Дејан
Видимлиски ул.„Осоговска бр.35“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект со
намена А4 викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП
бр.1636/2 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 571 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“.
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