ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул. „Светозар Марковиќ“ 1
тел./факс 033 411 550
E-mail:info@delcevo.gov.mk

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 5
18.04.2017 година
Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за ,правни и општи
работи
Гласникот е бесплатен

Април, 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 49. 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 49.седница која се одржа на ден 11.04.2017
година и тоа:

1.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, во урбанистичко
планска документација викенд куќа на Бранко Сугарев;
2.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект, станбена куќа во
урбанистичко планска документација на Душан Јаневски;
3.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект,
урбанистичко планска документација на Љупчо Тодоров;

гаража

во

4.Одлука вклопување на бесправно изграден објект, станбена куќа во
урбанистичко планска документација на Игнат Стојменов;
5.Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план (ДУП)Лесна
индустрија и сервиси м.в. „Стар Монопол“за дел од УБ 2.6 Во УЕ 2 Општина
Делчево;
6.Заклучок во врска со Барање,Пријава и Петиција на група граѓани од
населба „Ѕвегорска Река“
7.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Делчево за
2017 година;
8.Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на Општина
Делчево за 2018 година со ;
9.Локален акционен план на Општина Делчево во областите вработување,
домување, образование и здравство за периодот 2017 – 2020 година;
10.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за реализирани активности
за 2016 година на Општинскиот совет за безбедноста на сообраќајот на
патиштата;
11.Програма за работа на Општинскиот совет за безбедноста на сообраќајот
на патиштата;
12.Одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на
недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште
според просечни цени на извршени купопродажби во претходна година на
подрачјето на општина Делчево.
13.Одлука за одобрување на парична помош на Стевчо Стојковски од
с.Габрово;
14.Одлука за одобрување на парична помош на Марија Јовановска од
Делчево;
15.Програма за одржување на јавна чистота во Општина Делчево;
16.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за управување со отпадот;

17. Заклучок за усвојување на
Извештајот
„Брегалница“-Делчево за 2016 година;

за

работата

на

ЈПКД

18.Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД
„Брегалница“-Делчево за 2017 година;
19.Заклучок за усвојување на
Делчево за 2016 година;

Годишната сметка на ЈПКД „Брегалница“-

20.Одлука за преотстапување на користење, управување и одржување на
објект Доградба на Детска градинка „Весели Цветови“-Делчево;
21.Одлука за преотстапување на одржување и управување на објект
тениско игралиште во ООУ „Ванчо Прке“;
22.Одлука за давање на управување, одржување и заштита на фекална
канализација во с. Вирче;
23.Одлука за парична помош на Маја Илиевска од М.Каменица;
24.Одлука за парична помош на Рамизе Усаинова од Делчево;
25.Одлука за парична помош на Горан Пановски од Делчево;
26.Одлука за парична помош на Анита Стоичова од Делчево;
27.Одлука за парична помош на Анастасова Стоименова Силвана;
28.Одлука за парична помош на Наташа Захариева.

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 08-520/1
13.04.2017 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,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 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект , викенд куќа во планска
документација на Бранко Сугарев
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I
бр. 12-1212 од 26.08.2011 година, од страна наБранко Сугарев, а кое се однесува на
бесправно изграден објект, викенд куќа, изграден на КП бр. 5977 КО Делчево запишана во
имотен лист бр. 8739, 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 09-485/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

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 49.редовна
седница, одржана на ден 11.04.2017 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект , Станбена кука -планска
документација на Душан Јаневски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број уп I бр. 12-2128 од 02.09.2011 година, од страна наДушан Јаневски,
а кое се однесува на бесправно изграден објект, Станбена кука, изграден на КП бр.
10584 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 09-486/1
11.04.2017 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 49.редовна
седница, одржана на ден 11.04.2017 година донесе,
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект гаража во планска
документација на Љупчо Тодоров
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број уп I бр. 12-568 од 12.08.2011 година, од страна на Љупчо Тодоров,
с.Звегор Делчево, а кое се однесува на бесправно изграден објект, гаража,
изграден на КП бр. 5859 КО Звегор,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 09-487/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 24 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и
измени
на
истиот
(
„Сл.весник
на
Република
Македонија“)
51/05,137/07,91/09,124/10,18/11, 53/11,142/12 и 55/13 ),член 50 точка 6 и член 62
точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.в на РМ бр. 5/02) Советот на општина
Делчево, на својата 49. редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план (ДУП)Лесна
индустрија и сервиси м.в. „Стар Монопол“за дел од УБ 2.6 Во УЕ 2 Општина
Делчево
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се утврдува Нацрт - Детален урбанистички план
(ДУП)Лесна индустрија и сервиси м.в. „Стар Монопол“за дел од УБ 2.6 Во УЕ
2 Општина Делчево
Урбанстичкиот план е изработен според одредбите за спроведување на Генерлниот
урбанистички план на град Делчево , Закон за просторно и урбанистичко
планирање, Програмата за донесување на урбанистички планови за Општина
Делчево за 2017 година, Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на
просторот и правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на
плановите.
Член 2

Просторот за кој се донесува Одлука за утврдување Нацрт - Детален
урбанистички план (ДУП) Лесна индустрија и сервиси м.в. „Стар Монопол“за
дел од УБ 2.6 Во УЕ 2 Општина Делчево е со површина од 3.69 ха
Член 3
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
- По осовина на регулирано речно корито на р.Брегалница – североисточна
страна
- По осовина на ул.Маршал Тито – југозападна страна
-По граници на к.п. бр. 8721 , к.п. бр. 8719, к.п. бр. 8718– југоисточна страна.
Член 4
Детален урбанистички план на Нацрт - Детален урбанистички план (ДУП)
Лесна индустрија и сервиси м.в. „Стар Монопол“за дел од УБ 2.6 Во УЕ 2
Општина Делчево е со површина 3,69 ха и изработен од страна на
УРБАНПРОЕКТИНГ Друштво за проектирање,трговија и инженеринг – ДООЕЛ Велес
Скопје и изготвен во два дела:
А) Документациона основа
Б) Планска документација
Во рамките на овој локалитетпредвидени се намени, согласно намените во
Генерален урбанистички план за град Делчево.
Во планот се предвидени следните намени:
Г – производство,дистрибуција и сервиси
Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија
Г3 - сервиси
Г4- стоваришта
Со планот се одредени:
- облик и големина на површина за градба (м2)
-регулациона линија
- градежна линија
-максимална површина за градба (м2)
- процент на изграденост (%)
- коефициент на искористеност ( к)
- намена на површини
- макс. висина (м1)
- потребен број на паркинг места
- други потребни параметри потребни за спроведување на планот
Член 5
Нацрт Деталниот урбанистички план содржи:
А) Документациона основа
текстуален дел
графички приказ
нумерички дел за
Б) Планска документација
текстуален дел

графички приказ
нумерички дел
Член 6
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Совето на Општина Делчево и
потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 7
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со
постапката согласно законската регулатив урбансистичкиот план се заверува со
печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на
општината.
Член 8
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за
урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната
средина.
Член 9
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на
Нацрт - Детален урбанистички план (ДУП)Лесна индустрија и сервиси м.в. „Стар
Монопол“за дел од УБ 2.6 Во УЕ 2 Општина Делчево, бр.09-2495/1 од 14.11.2016
година.
Член 11
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Делчево,,.
Број 09 -489/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник
на Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/2014) и член
32 од Законот за административните службеници („Службен Весник на Република
Македонија“ бр.199/2014), Советот на Општина Делчево, на својата 49. редовна
седница, одржана на 11.04.2017 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување за 2018 година
На Општина Делчево
1.Се усвојува Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Делчево.
2. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Делчево .
Број 09-492/1
11.04.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ„ бр.5/2002) и Советот на Општина Делчево, на својата
49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за реализираните
активности за 2016 година на Општинскиот совет за безбедноста
на сообраќајот на патиштата

1. Се усвојува Годишниот Извештај за реализираните активности за 2016
година на Општинскиот совет за безбедноста на сообраќајот на
патиштата.

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

Број 09-494/1
11.04.2017 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево
Драган Христов,с.р.
Врз основа на член 374 став 3 и став 5 од Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата („Сл.весник на РМ “ бр.169 од 30.09.2015 година)
и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.
05/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 49. седница, одржана на
ден 11.04.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА
на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
Делчево
1.Вовед
Со сè побрзиот развој на полето на сообраќајот, како во делот на
автомобилизмот така и во делот на сообраќајното инженерство започнувајќи
од електричните автомобили па се до „паметната“ сообраќајна сигнализација
со променлива содржина, една работа останува да биде предизвик за оние
кои се вклучени во управувањето и одржувањето на сообраќајот, а тоа е
безбедноста на учесниците во сообраќајот.
Иако сè повеќе се воведуваат нови системи на управување на сообраќајните
токови, и уреди вградени во возилата кои им помагаат на возачите при
управувањето со возилото како и ситеми за безбедност во возилото, од
последните податоци согледуваме дека треба континуирано да се превземат
и мерки за зголемување на едукацијата на учесниците во сообраќајот со што
оваа состојба би се надминала.
2.Програмски задачи на ОСБСП Делчево во 2017 год.

Работата на Општинскиот Совет за Безбедност на Сообраќајот на Патиштата
Делчево во 2017 год. ќе се одвива на два начина и тоа преку расправа по
актуелни состојби во патниот сообраќај и спроведување на практични
активности преку сообраќајни натпревари и сообраќајно превентивни акции.
3.Активност преку расправа на седници на ОСБСП Делчево
ОСБСП Делчево во текот на 2017 год. ќе одржи најмалку две седници.

1. Програма за работа во 2017 со финансов план за спроведување
на програмата;

2. Програма со активности за реализирање на кампањата „Недела
за безбедност на пешаците во сообраќајот“;

3. Одлуки за организирање и спроведување на сообраќајните

натпревари „Детски семафор“ и „Сообраќајно-техничка култура
на младите“;

Рок: Април 2017год.

4. Информација за сообраќајно техничката состојба на патиштата и
улиците на подрачјето на општина Делчево;

Рок: Август 2017 год.

4. Извештај за спроведените сообраќајно превентивни акции од
локален карактер со предлог мерки;

6. Одлука за одбележување на Светскиот ден на жртвите во
сообраќајот на патиштата;

7. Предлог насоки за работа на ОСБСП Делчево за 2018 година.
Рок: Декември 2017 година
4. Активност на ОСБСП Делчево преку акции, натпревари и
предлагање мерки за подобрување на безбедноста во патниот
сообраќај
Овие активности на ОСБСП се практични на терен и досега се покажаа како
најделотворни на полето на безбедноста во патниот сообраќај, а ќе се
состојат во:

1. Организирање и споведување на натпреварите од областа на

сообраќајот „Детски семафор“ и „Сообраќајно техничка култура
на младите“.
ОСБСП ќе ги организира и спроведе овие натпревари согласно
важечкиот Правилник за организирање и спроведување на
натпреварите по сообраќај.

2. Организирање и спорведување на кампањата „Недела за
безбедност на пешаците во сообраќајот“;

Рок: Март –
Април 2017

3. Спроведување на едукативни предавања и превентивни
кампањи:


безбедно управување со трактори и тракторски приколки;



употребата на мобилни телефони, смартфони и аиподи при
управување на моторно возило го загрозува животот на
сите учесници во сообраќајот.



Брзината убива-вози внимателно;



употреба на опрема за пасивна безбедност (сигурносни
појаси, кациги и др.);

4.4 Кампња за безбедно однесување во сообраќајот за време на матурскит
вечери;

5. Организирање и спроведување на кампањата „Мај – месец на
велосипедистите“

6. Организирање и спроведување на акцијата „Недела за
безбедност на мотоциклистите“

Рок: Април Јули 2017
4.7
Организирање
и спроведување
на сообраќајнопревентивната
акција „Да ги
заштитиме
децата во
сообраќајот“
4.8
Одбележување
на Светскиот
ден без возила
– 22 септември.
Рок: Септември-Октомври 2017
4.9 Спроведување на активности во рамки на акцијата „Секој
ден да е безбеден“.
Рок: континуирано
Општинскиот Совет за Безбедност на
Сообраќајот на Патиштата ќе ги организира,
координира и спроведе овие кампањи по
насоки зададени од страна на Републичкиот
Совет за Безбедност на Сообраќајот на
Патиштата.
4.10 Тековно следење на состојбата со безбедноста во патниот сообраќај на
подрачјето на општина Делчево со предлагање на соодветни мерки за
подобрување на истата.
За спроведување на активностите ќе соработува со Републички Совет за
Безбедност на Сообраќајот на Патиштата, Единица на локална самоуправа

Делчево, Станица на полиција Делчево, Општинските основни учлишта
„Св.Климент Охридски“ и „Ванчо Прке“, Детската градинка „Весели Цветови“,
Општинското средно училиште „Методија Митевски Брицо“, претпријатијата
за одржување на патиштата, автошколите, станиците за технички преглед,
невладини организации и други институции во општината.
ФИНАНСОВ ПЛАН
за реализаирање на Програмата за работа на Општинскиот совет за
безбеднодт на сообраќајот на патиштата
Д е л ч е в о за 2017 год.

1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
2.1 Средства за редовна работа на ОСБСП ...........................1.000,00 ден.
(организирање седници, потрошни материјали)
Административните трошоци се покриваат од редовното работење на ЕЛС
Делчево.
2.2 Средства за спроведување на сообраќајните натпревари „Детски
семафор“ (за основните училишта) и „Сообраќајно техничка култура на
младите“ (за средните училишта)..................................40.000 ден.
ОСБСП ги организира, спроведува и финансира во целост „Детски семафор“
сметано општински натпревар, додека другиот дел ќе биде спроведен и
доделени награди доколку финансиски средства се обезбедни од РСБСП.
Обврска на ОСБСП се појадокот, ручекот и наградите на учениците за што се
потребни......................................................40.000,00 ден.
2.3 Средства за спроведување на сообраќајно-превентивната акција „Да ги
заштитиме децата во сообраќајот“ ..........................5.000,00 ден.

Средствата во целост ги обезбедува ЕЛС Делчево.
2.4 Средства за спроведување на сообраќајно-превентивните акции: „Недела за безбедност на пешаците во сообраќајот“;


„Мај – месец на велосипедистите во сообраќајот“; и



„Недела на мотоциклистите во
сообраќајот........................6.000,00 ден.

Средствата во целост ги обезбедува ЕЛС Делчево.
2.5 Средства за спроведување на кампања наменета за безбедно управување
со трактори и тракторски приколки...................5.000,00 ден.
Средствата во целост ги обезбедува ЕЛС Делчево.
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ.........................................57.000,00 ден.
Број 09-495/1
11.04.2017 година
Делчево

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

Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (“Службен Весник на РМ
“бр.61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188/2013,
154/2015, 1 92/2015 и 23/2016) и Методологијата за процена на пазарна
вредност на недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и
21/2013),Советот на Општина Делчево, на својата 49. редовна седница,

одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен
имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско
земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во
претходната година на подрачјето на Општина Делчево
Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за процена на пазарна вредност на
недвижен имот и пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште
според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на
подрачјето на Општина Делчево.
Член 2
На подрачјето на град Делчево се утврдуваат следните зони
I.Прва зона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) улица “Индустриска“- спој на улица“Идустриска“ со улица “Булевар
Македонија“-спој на
“Булевар Македонија“ со улица “Македонска“ –
улица“Македонска“- спој на улица“ Македонска“ со улица “Вера Јоциќ, спој
на улица“ Вера Јоциќ“ со улица “Ѓорче Петров“ - улица “Ѓорче Петров“ -спој
на улица “Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека согласно ДУП
Делчево -спој на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со
река Габровчица- река Габровчица-спој на река Габровчица со
улица“Булевар
Македонија“-улица
“Булевар
Македонија“-спој
на
улица“Булевар Македонија “со улица “Трст“- улица“Трст“-спој на улица “
Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река Брегалница-завршеток на старо
пазариште-спој на старо пазариште со Војниички ендек-спој со Војниички
ендек со улица“Маршал Тито“ - улица. “Маршал Тито“ - спој на улица
“Маршал Тито „со ул. „Солунска„-ул „Солунска„-спој на улица„Солунска „со
улица. „ Маршал Тито“- улица “Маршал Тито“- спој на улица “Маршал Тито“
со Пустевски ендек - Пустевски ендек- Река Брегалница-улица
“Индустриска“.
Прва зона прва подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) река „Брегалница –спој на река Брегалница-Пустевски ендек-спој на
Пустевски ендек со улица.„Маршал Тито“-улица,„Маршал Тито“ -спој на
улица ,Маршал Тито “ со улица.„Индустриска“-улица.“Индустриска“ -спој на
улица.“Идустриска“ со “Булевар Македонија“-спој на “Булевар Македонија“
со улица “Македонска“ – улица “Македонска“- спој на крак од улица“Брака
Миладиновци“ со улица“Македонска“ -крак од улица „Брака Миладиновци“улица “Брака Миладиновци“- спој на улица “Брака Миладиновци “со
Новопредвидена улица
согласно ГУП Делчево- Новопредвидена улица
согласно ГУП Делчево-спој на Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево
со Киселички пат-Киселички пат-по граница на ГУП
2) улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица“Ѓорче Петров“ со новопредвидена
пристапна патека согласно ДУП Делчево -спој на новопредвидена пристапна
патека согласно ДУП Делчево со река Габровчица- река Габровчица-спој на
река Габровчица со улица “Булевар Македонија“ – улица“Булевар
Македонија“-спој на улица“ Булевар Македонија “ со улица“ Трст“- улица
“Трст“-спој на улица “Трст “со улица “Кеј на ослободубање“ -река
Брегалница-завршеток на старо пазариште-спој на старо пазариште со
Војнички ендек-спој на со Војнички ендек со улица. “Маршал Тито“улица“Маршал Тито“-спој на урбаниот блок лесна индустрија со урбаниот
блок семејно домување согласно ГУП на Делчево-Река “Брегалница“-улица
“Орце Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчево-улица“Булевар Македонија“ -спој

на улица“Булевар Македонија“ со улица “Скопска“- улица“Скопска“-спој на
улица “Скопска“
со улица“М.М.Брицо“- улица“М.М.Брицо“-спој на
улица“М.М.Брицо“ со улица“ Ѓорче Петров“.
II.Втора зона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) Спој на улица“Маршал Тито“ со улица“Индустриска“ – улица“Маршал
Тито“- спој на улица“Маршал Тито“ со улца“Солунска“-улица “Солунска“-спој
на улица“ Солунска“со улица“ Маршал Тито“ –улица“Маршал Тито“-улица
спој на урбаниот блок лесна иднустрија со урбаниот блок семејно домување
согласно ГУП на Делчево-река Брегалница- Таушански ендек -граница на
ГУП-Спој на граница на Гуп со крак на улица“Иво Лола Рибар“-спој на улица
“ Иво Лола Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица “Миче Ацев“ -спој на
улица“Мирче Ацев“ со улица“Ванчо Прке“ –улица “Ванчо Прке“-спој на улица
“Ванчо Прке“ со улица “Брегалничка“ -спој на улица “Брегалничка“ со улица.
“Илинденска“-улица. “Илинденска“-спој на улица“Илинденска “со улица
“Острец“-улица“Острец“-спој на улица“Острец“ со улица“Маршал Тито“.
2) Новопредвидена улица согласно ГУП Делчево -спој на новопредвидена
улица со улица“Брака Миладиновци“-крак од улица“Брака Миладиновци“спој на крак од ул „Брака Миладиновци „со ул„ Македонска„ - ул„
Македонска„ - спој на ул “Македонска“ со улица“.Вера Јоциќ“-улица“Вера
Јоциќ“-спој на улица “Вера Јоциќ“ со улица “ Ѓорче Петров“-спој на улица
“Ѓорче Петров“ со новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево спој на новопредвидена пристапна патека согласно ДУП Делчево со река
Габровчица- река Габровчица-граница на ГУП.
2) Населба Пролет
3) улица“Орце Николов“ до ПСШ “Голак“-Делчево-Булевар Македонија -спој
на Булевар Македонија со улица“Скопска“- улица “Скопска“-спој на
улица“Скопска“ со улица“М.М.Брицо“- граница на ГУП.
Втора зона прва подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1)
спој на улица“Браќа Миладиновци“ со улица“Велко Влаховиќ“улица“Велко
Влаховиќ“-спој
на
улица
“Велко
Влаховиќ“
со
улица“Правомајска“-улица “Правомајска“-спој на улица “Правомајска“ со
улица “Ѓорче Петров“-улица“Ѓорче Петров“ до граница на ГУП.
2) граница на ГУП-улица „Видие Смилевски Бато„ -спој на улица„.Видие
Смилевски Бато„ со улица „Христијан Тодоровски Карпош„-улца „ Христијан
Тодоровски Карпош-„спој на улица „Христијан Тодоровски Карпош„ со крак
од улица„.Борис Кидрич„-спој на крак од улица. „Борис Кидрич „со ендек
Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со улица „Маршал
Тито„- улица „Маршал Тито„-спој на улица „Маршал Тито„со пат за Голак-пат
за Голак-граница на ГУП
III.Трета зона ги опфаќа локалитетите:
-Населба „Басарица“
Трета зона прва подзона го опфаќа локалитетот:
-Населба „Звегорска Река“
Трета зона втора подзона го опфаќа локалитетот помеѓу:
1) Населба „Стрелиште“
2) Линија 1) Спој на граница на ГУП со крак на улица“Иво Лола Рибар“-спој
на улица“ Иво Лола Рибар“ со улица“Мирче Ацев“-улица“Миче Ацев“ -спој на
улица “Мирче Ацев“ со улица “Ванчо Прке“ –улица“Ванчо Прке“-спој на
улица“Ванчо Прке“ со улица“Брегалничка“ -спој на улица“Брегалничка“ со
улица “Илинденска“-улица “Илинденска“-спој на улица“Илинденска “со
улица “Острец“-улица“Острец“-спој на улица “Острец“ со улица“Маршал
Тито“.
Линија 2) Спој на граница на ГУП со улица “Видиео Смилевски Бато“ -спој на
ул“Видиео Смилевски Бато“ со улица“Христијан Тодоровски Карпош“-улица“
Христијан Тодоровски Карпош“спој на улица“Христијан Тодоровски Карпош“

со крак од улица“Борис Кидрич“-спој на крак од улица“Борис Кидрич“со
ендек Грозданец- ендек Грозданец-спој на ендек Грозданец со улица
“Маршал Тито“.
Член 3
Согласно член 16 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а
според податоци од предходната година За прва зона во елементите за
проценка се утврдува четиринаесетта зона, За прва зона прва подзона во
елементите за проценка се утврдува четиринаесетта зона прва подзона, за
втора зона во елементите за проценка се утврдува петнаесетта зона, за
втора зона прва подзона во елементите за проценка се утврдува
петнаесетта зона прва подзона, за трета зона во елементите за проценка се
утврдува шеснаесетта зона, за трета зона прва подзона во елементите за
проценка се утврдува шеснаесетта зона прва подзона и за трета зона втора
подзона во елементите за проценка се утврдува шеснаесетта зона втора
подзона.
Член 4
Согласно член 22 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) за
макролокација во елементите за проценка се утврдени за с.Очипала 15
бодови(евра) за с.Полето13 бодови(евра) за с.Чифлик 10 бодови(евра) за
с.Тработивиште 8 бодови(евра) за с.Разловци 7 бодови(евра) и с.Илиово
3 бодови(евра) а согласно член 21 од Методологијата за процена на пазарна
вредност на недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и
21/2013) и согласно Одлука за определување на подрачјата со специфични
развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018
година бр.42-1515/1 од 10.02.2014 година донесена од Владата на РМ за
останатите населени места не се пресметува макролокација.
Член 5
Согласно член 12 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а
според просечна цена на извршени купопродажби во предходната година за
пазарна вредност на градежно земјиште во прва зона се утврдува 20
евра/м2 , за прва зона прва подзона ,втора зона и втора зона прва
подзона се утврдува 15 евра/м2 ,а за трета зона,трета зона прва
подзона и трета зона втора подзона се утврдува 10 евра/м2 според
среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на
уплатата.
За пазарна вредност на градежно земјиште во Туристички локалитет Голак
се утврдува 15 евра по метар квадратен според среден курс на Народна
Банка на Република Македонија на денот на уплатата.
Член 6
Согласно член 12 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а
според просечна цена на извршени купопродажби во предходната година за
пазарна вредност на градежно земјиште во населените места во Општина
Делчево се утврдува за с.Габрово и с.Звегор 300 денари за м2 , за
с.Тработивише 180 денари за м2, за с.Вирче ,с.Град и с.Стамер 150
денари за м2 ,за с.Разловци и с.Очипала 100 денари за м2 , и за сите
останати по 45 денари за м2.Овие цени се применуваат за дворно место и
место кое може да биде идно дворно место или место за градба во
село најмногу до 500 м2 а останатото земјиште во село се проценува

како земјоделско земјиште.
Член 7
Доколку градежното земјиште се наога во подрачје каде нема донесено
Детален урбанистички план а се наоѓа во Генерален урнабнистички план на
град Делчево вредноста се намалува од 40% до 70% во зависност од
близината на деталниот урбанистички план ,близината на населеното место ,
поврзаност со инфраструктура и големината на површината.
Член 8
Согласно член 13 од Методологијата за процена на пазарна вредност на
недвижен имот (“Службен Весник на РМ“ бр.54/2012, 17/2013 и 21/2013) а
според просечна цена на извршени купопродажби во предходната година за
пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта во Општина
Делчево се утврдува:
Р.Б
1.
2.
3.
4.
5.

Вид на
земјиште
Нива
Ливада
Овошна
градина
Пасиште
Шума

Класа на земјиштето
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
40,00 35,00 33,00 28,00 25,00 20,00 15,00 10,00
35,00 28,00 22,00 18,00 14,00 11,00 9,00
7,00
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 18,00 15,00
15,00 12,00 10,00 8,00
6,00
5,00
4,00
3,00
35,00 30,00 25,00 20,00 18,00 15,00 12,00 9,00

Член 9
Отстапување на одредени цени на земјоделското земјиште, шумите и
пасиштата може да се врши од страна на Проценувачите во следниве случаи:
а) Зголемување , но не повеке од 50% во зависност од
- близина на населено место
- поврзаност со инфраструктура
б) Намалување , но не повеке од 50% во зависност од :
- оддалеченост од населено место
- непристапност на пат
- големина на површина
- за шумите и овошните насади од состојбите на истите
Член 10
Составен дел на оваа Одлука е мапа на град Делчево со определени зони.
Член 11
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката со број 071097/1 од 05.06.2014 година.
Член 12
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-496/1
11.04.2017год.
Делчево

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

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување

парична помош Уп бр.21-126 од 27.03.2017 година, Советот на Општина
Делчево, на својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Стевчо Стојковски од с.Габрово Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 30.000
денари на лицето Стевчо Стојковски од с.Габрово Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за опожарена
плевна.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-497/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување
парична помош Уп бр.21-130 од 27.03.2017 година, Советот на Општина
Делчево, на својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Марија Јовановска од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 40.000
денари на лицето Марија Јовановска ул. „Даме Груев“ бр.20, Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за опожарен
кат од семејна куќа.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Делчево.
Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-498/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година
Делчево

Претседател,
Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 12 од законот за јавна чистота (Службен весник на Р.М.,,
бр.111/08), член 7 од Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина
Делчево (Службен глесник на Општина Делчево,, бр.8 од 17.11.2008) и член
36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Делчево на седницата одржана на
ден11.04.2017 ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2017ГОДИНА
ВОВЕД
Под поимот одржување на јавна чистота се подразбира чистење (миење и
метење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти
како и чистење на мраз во зимски услови.
Со Програмата за одржување на јавната чистота се предвидуваат видот
и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства
потребни за реализација како и временските рокови за извршување на
работите и динамиката и начинот на извршување на работите.
Согласно Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина
делчево донесена од Советот на Општина Делчево број 07-701/1 од
14.11.2008 година, одржувањето на јавната чистота во Општина Делчево го
врши Јавното комунално претпријатие,,Брегалница,, Делчево.
ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
Со Програмата се предвидени работи за одржување на јавната чистота од
следните јавни површини: улици, тротоари, плоштади, кејови, мостови,
паркинг простори, пазаришен простор, пешачки патеки, парковски површини
и градско зеленило и други уредени отворени простори.
Во одржувањето на јавната чистота ќе се извршуваат следните работи:
-Метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор
и други јавни површини,
-Миење на улиците и јавните површини,
-Собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните
површини, празнење на корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски
наноси,
-Чистење на снегот и мразот во зимски услови од тротоарите и јавните
паркинг простори,
-Вонредно чистење во случај на елементарни непогоди и отстранување на
штети од истите.
ДИНАМИКА, ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
РАБОТИТЕ
Метењето на улиците и другите јавни површини (тротоари, пешачки
патеки, паркинг простори) во централното градско подрачје, каде јавнитре
површини се со густа фреквенција на движење ќе се врши секој работен ден
во неделата освен при поголеми врнежи на снег кога ќе се врши чистење на
снегот
и
мразот
од
тротоарите
и
печачките
патеки

Во зависност од временскиот период во годината метењето на улиците ќе се
врши:
- Од 06.00-14.00 часот во периодот од 01.04 до 31.10 (летен период)
- Од 07.00-15.00 часот во период од 01.11 до 31.03 (зимски период)
МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ
Ред.бр
Улица – јавна површина
1
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица
до касарна)
2
Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалницасемафорите од двете страни на булеварот,
до стара зграда на Општина Делчево)
3
Булевар ,,Македонија,, (Од АД Фротирка до
Шумско стопанство)
4
Ул.,,Индустриска,, (Од спој со
Бул.Македонија, ул.Светозар Марковиќ, до
ул.,,Маршал Тито,,)
5
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк АСНОМ
6
Кеј на Ослободување (Од мостот до Градски
стадион)
7
Градски Пазар
8
Паркинг пред Спомен дом АСНОМ
9
Паркинг пред Здравен дом
10
Детски игралишта во Милково Брдо, Стар
расадник и игралиште зад Стар пожарен дом
11
Парк на Кеј на Ослободување
12
Детско игралиште во Ново Делчево
13
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и
ул,,Пере Тошев,,
14
Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,
15
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и
ул,,Велко Влаховиќ,,

ВКУПНО

Површина во м2
3.400
3.200
4.500
1.500
1.800
1.500
1.500
1.200
850
1.800
10.000
2.000
90
80
100

33.520

-Миењето на улиците ќе се извршува во летниот период (01.06 до 30.09) во
временскиот интервал од 04 – 07 часот еднаш во неделата
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
Ред.бр
Улица – јавна површина
Површина во м2
1
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица
до касарна)
3.400
2
Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалницасемафорите од двете страни на булеварот,
до стара зграда на Општина Делчево)
3.200
3
Булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска пумпа
,,МАКПЕТРОЛ,, до раскрсница со улица
4.500
,,Скопска,,)
4
Ул.,,Индустриска,, (Од спој со
Бул.Македонија, ул.Светозар Марковиќ, до
1.500
ул.,,Маршал Тито,,)
5
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, -

ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк АСНОМ

ВКУПНО

1.800
14.400

-Собирање на отпадоци од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на
корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски наноси (песок, камен, кал,
лисја и сл. По поројни дождови) се врши секој работен ден во годината.
УЛИЦИ И ПОВРШИНИ ОД КОИ СЕ СОБИРААТ ОТПАДОЦИ
Ред.бр
Улица – јавна површина
1
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица
до касарна)
2
Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалницасемафорите од двете страни на булеварот,
до стара зграда на Општина Делчево)
3
Булевар ,,Македонија,, (Од АД Фротирка до
Шумско стопанство)
4
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк АСНОМ
5
Градски Пазар
6
Градски парк пред Спомен дом АСНОМ
7
Парк на Кеј на Ослободување
8
Детско игралиште во Ново Делчево
9
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и
ул,,Пере Тошев,,
10
Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,
11
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и
ул,,Велко Влаховиќ,,
12
Кеј на река Брегалница

Површина во м2
3.400
3.200
4.500
1.800
1.500
3.500
10.000
2.000
90
80
100
2.500
32.670

ВКУПНО
-Во зимски услови кога улиците се прекриени со снег и е оневозможено
редовното метење на улиците и јавните површини опфатени со оваа Програма
ЈПКД,,Брегалница,, Делчево ќе врши чистење на снегот од тротоарите и нивно
посипување со сол и песок во централното градско подрачје како и кај детските
установи, пешачки премини, мостовите, паркиралиштата и сите други прометни
јавни површини во градот.
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е обврска
на самите корисници и сопственици на објектите.
Во зимски услови ќе се врши чистење на снегот и мразот од следните јавни
површини:
ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
Ред.бр
Улица – јавна површина
Површина во м2
1
Тротоари на ул.,,Маршал Тито,,(Од
ветеринарна станица до касарна)
2.500
2
Тротоари на ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на
р.Брегалница-семафорите од двете страни на
булеварот, до стара зграда на Општина
2.500
Делчево)

3
4
5
6
7
8
9

Тротоари на булевар ,,Македонија,, (Од
Бензинска пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до
раскрсница со улица ,,Скопска,,)
Тротоари на ул.,,Индустриска,,
Тротоари на ул.,,Светозар Марковиќ,,
Тротоари на ул.,,Кеј на ослободувањедесниот тротоар гледано во правец на
градскиот базент)
Паркинг пред спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом,,Гоце делчев,,
Градски пазар

2.500
500
500
1500
1.500
900
1.500
13.900

ВКУПНО
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
ПРЕГЛЕД
На потребни финансиски средства за спроведување на програмата за
одржување на јавната чистота во Општина Делчево за 2017 година
Ред.бр. Позиција
Ед.мера Количина
Ед.цена Вкупна цена
1
Метење на
улици и јавни
површини(33.350х282)
0.15
1.417.896.00
секојдневно(282 М2
9.452.640.00
дена во
годината)
2
Миење на улици
-4мес.х4пати-16
(14.400х16)
пати во
М2
230.400
0.50
115.200.00
годината
3
Собирање на
отпадоци од
јавни
М2
(32.670х282)
0.15
1.381.941.00
површини9.212.940.00
секојдневно
282д.
4
Чистење на снег
и мраз во
М2
13.900
8.50
118.150.00
зимски условизимски период
5
Набавка и
поставување на Бр.
20
2.000.00 40.000.00
улични корпи за
отпадоци
3.073.187.00
ВКУПНО

Ред.бр.
1

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2017 ГОД.
приходи
Износ во ден.
Надомест за јавна чистота од
1.364.000.00
домаќинствата

2
3

Надомест за јавна чистота од правни
лица
Средства од Буџет на Општина Делчево

398.000.00
1.400.000.00
3.162.000.00

ВКУПНО

Разликата од вкупните приходи и расходи од 88.813.00 остануваат за
непредвидени трошоци.
Наплата на надоместокот за одржување на јавна чистота ќе ја врши
ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево преку доставување на фактурите за извршени
комунални услуги.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на фактурите ќе се
прикажува одвоено.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се
приход
на
буџетот
на
Општина
Делчевона
давателот
на
услугата
ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево ќе се врши врз основа на склучен договор по
доставени фактури за извршени работи од страна на ЈПКД,,брегалница,, делчево.
Надзор над спроведувањето на оваа Програма врши Овластениот инспектор
за комунални работи и животна средина на Општина Делчево.
Бр.09-499/1
11.04.2017год.
Делчево

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

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за управување со отпад
(„Сл.весник на РМ“ бр.68/2004 и 71/2004) и член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно член 22 од Статутот
на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),
Советот на Општина Делчево, на својата 49.редовна седница, одржана на
ден 11.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот извештај за спроведување
на Програмата за управување со отпадот
во општина Делчево за 2016 година
1.Советот на Општина Делчево дава согласност на Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за управување со отпадот во општина
Делчево за 2016 година.
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-500/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 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 точка 34 од Статутот на Општина
Делчево („Сл.весник на РМ“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата
49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈПКД „Брегалница„-Делчево за 2016 година
1. Се усвојува Извештајот за работата на ЈПКД „Брегалница“ Делчево за 2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-501/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно член 11 став 1 точка 6 и 8 од Законот
за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96) и член 22 став 1 точка 32 од
Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013),
Советот на Општина Делчево, на својата 49.седница на Советот, одржана на ден
11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Програмата за работа
на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за 2017 година

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа на
„Брегалница“-Делчево за 2017 година, бр.0102-427 од 30.12.2016 година.

ЈПКД

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

Број 09-502/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 став 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,
49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршната сметка
На ЈПКД „Брегалница“ – Делчево за 2016 година
1.Се усвојува Завршната сметка на ЈПКД „Брегалница“ –Делчево за 2016 година.
2.Заклучокот влeгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-503/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно Решение бр.11-583/5 од
14.02.2017 година и наш бр.08-85/2 од 16.02.2016, Советот на Општина
Делчево на својата 49.редовна работна седница, одржана на ден
11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за преотстапување на користење, управување и одржување на
објект Доградба на Детска градинка „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево го преотстапува на користење управување и
одржување на објект Доградба на Детска градинка „Весели Цветови“Делчево.
Член 2
Објектот Доградба на Детска градинка „Весели Цветови“-Делчево се наоѓа
на ГП бр.2.28, блок Б2, КП 6655 КО Делчево, ул. „Светозар Марковиќ“
бр.12 и е со вкупна површина од 396.13 м2.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Делчево“.
Бр.09-504/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево на својата
49.редовна работна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за преотстапување на одржување и управување на објект
тениско игралиште во ООУ „Ванчо Прке“
Член 1
Советот на Општина Делчево го преотстапува на одржување и управување
објектот тениско игралиште на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.
Член 2
Тениското игралиште се наоѓа на ГП бр.2.4, блок Б2, КП бр.6684/1, КО Делчево,
на ул. Никола Јонков Вапцаров“ бр.1, со површина од 540.32м2.
Член 3
Тениското игралиште ООУ „Ванчо Прке“-Делчево може да го користи за сопствени
потреби, за потреби на учениците од другите општински училишта, како и за
потреби на спортски клубови и заинтересирани граѓани според услови и
критериуми утврдени во Правилник кој ќе биде донесен од страна на Училишниот
одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на општина Делчево“.
Бр.09-505/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување парична
помош Уп бр.21-109 од 08.03.2017 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Маја Илиевска од М.Каменица
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 60.000 денари
на лицето Маја Илиевска, ул. „Првомајска“ бр.2/1-27, М.Каменица.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за операција.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-507/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување парична
помош Уп бр.21-29 од 24.01.2017 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Рамизе Усаинова од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 10.000 денари
на лицето Рамизе Усаинова, ул. „Илинденска“ бр.34.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за материјална загрозеност.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-508/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување парична
помош Уп бр.21-144 од 04.04.2017 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Пановски Горан од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 40.000 денари
на лицето Пановски Горан. „Голачка“ бр.63, Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за помошна
просторија на м.в. „Куртов осој“.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-509/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување парична
помош Уп бр.21-146 од 04.04.2017 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Анита Стоичова од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 30.000 денари
на лицето Анита Стоичова, ул. „Булевар Македонија“ 12-20 од Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за болничко
лекување.

Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-510/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување парична
помош Уп бр.21-41 од 27.01.2017 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Анастасова Стоименова Силвана од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 30.000 денари
на лицето Анастасова Стоименова Силвана, ул. „29. Ноември“ 47 од Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за болничко
лекување на дете.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-511/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за доделување парична
помош Уп бр.21-115 од 15.03.2017 година, Советот на Општина Делчево, на
својата 49.редовна седница, одржана на ден 11.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош на
Захариева Наташа од Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 30.000 денари
на лицето Захариева Наташа, ул. „Маршал Тито“ бр.4, Делчево.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за трошоци за болничко
лекување на дете.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Делчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-512/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

11.04.2017 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

