ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул. „Методи Митевски Брицо“ 40
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 6
30.06.2016 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за ,правни и општи работи

Јуни 2016

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник
на РМ“ бр.5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево
(„Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина
Делчево, на ден 29.06.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 39. 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 39.седница која се одржа на ден 28.06.2016
година и тоа:
1.Одлука за доделување на стипенди на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во општинските училишта;
2.Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на општинскиот Совет на
млади;
3.Одлука за изработка на Урбанистичко проектна документација-Проект за
инфраструктура за изградба на делови од улици во с. Град;
4.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација-викенд куќа на лицето Георгиев Митко и Георгиева Љуба;
5.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација-гаража на лицето Дејан Трајковски;
6.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација-викенд куќа на лицето Роска Васева;
7.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација-намена А4 викенд куќа на лицето Светланка Ивановска;
8.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација- доградба на станбена куќа на лицето Митодија Стојчевски;
9.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација-станбена куќа на лицето Павле Петровски;
10.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко планска
документација-помошен објект на лицето Фиданчо Младеновски;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 08-1742/1
29.06.2016 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

1.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на
РМ“ бр.5/05) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на општина Делчево на својата 39.
седница одржана на ден 28.06.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на ученици прогласени
за првенци на генерацијата во општинските училишта
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат стипендиии на ученици прогласени за
првенци на генерацијата во учебната 2015/2016 година и тоа на:
1. Верица Ѓеорѓиева- првенец на генерацијата од ООУ „Ванчо Прке“,
Делчево;
2.Никола Орлов – првенец на генерацијата од ООУ „Св.Климент
Охридски“, Делчево;
3.Анастасија Самарџиска - првенец на генерација од СОУ „М.М.Брицо“,
Делчево
Член 2
Стипендијата учениците ќе ја добиваат 9 (девет) месеци во текот на
учебната 2016-2017 во нето износ 2000,00 денари месечно.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Делчево.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Бр.09-1731/1
28.06.2016 год.
Делчево

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

2.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), а согласно член 22 и член 71 од Статутот на Општина
Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на
Општина Делчево, на својата 39.редовна седница, одржана на ден
28.06.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
усвојување на Полугодишниот извештај за работата
на Локалниот Младински Совет-Делчево
1.Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на Локалниот Младински
Совет-Делчево
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-1732/1
28.06.2016 год.
Делчево

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

3.
Врз основа на член 52 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на
истиот ( „Сл.весник на РМ“ 199/2014 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата 39. редовна
седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура за
изградба на делови од улици во село Град
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура – изградба на делови од улици во село Град, на дел
од КП бр.6138/1; КП бр.6134; КП бр.6146 КО Град.
Потребата за изработка на Проект за инфрастуктура за изградба на делови од улици во
с. Град произлегува од потребата за решавање на проблемот за сообраќаен пристап кон соседни
парцели, индивидуални објекти за домување и помошни објекти од страна на пешаци, моторни
возила и земјоделска механизиција согласно на терен и врз основа на условите во Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање за таков вид инфраструктура и е со
вкупна должина од 850 метри.
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на Претседателот на
Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Делчево,,.
Број 09 –1733/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.06.2016 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

4.
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, на својата 39.
редовна седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација – викенд куќа на лицето Георгиев Митко и Георгиева Љуба
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-653 од 16.08.2011 година, од страна на Георгиев Митко и
Георгиева Љуба, а кое се однесува на бесправно изграден објект А4-викенд куќа,
изграден на КП број 4168, КО Делчево на м.в.Дестански Бавчи, Советот на Општина
Делчево констатира дека објектот е со намена А4 - викенд куќа и е потребна
промена на намена од А2-семејно домување 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“.
Број 09 -1734/1
28.06.2016 година
Делчево

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

5.

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 3 став 2, од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Делчево, на својата 39. редовна
седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација -гаража на лицето Дејан Трајковски

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-615 од 31.03.2016 година, од страна на лицето Дејан Трајковски,
а кое се однесува на бесправно изграден објект–гаражаизграден на КП број 6703/1
и КП бр.6702/1, на улица Кирил и Методиј бр.48 КО Делчево , Советот на Општина
Делчево констатира дека може да се изврши прекинување на паркинг простор и
стеснување на улица предвидена во ДУП на град Делчево и истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
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 09-1735/1
28.06.2016 година
Делчево

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

6.

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, на својата 39.редовна седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација –
викенд куќа на лицето Роска Васева
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1
12-364 од 25.07.2011 година, од страна на Роска Васева, а кое се однесува на бесправно
изграден објект А4-викенд куќа, изграден на КП број 1774, КО Бигла на м.в.Слатина, 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“.
Број 09-1736/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.06.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов, с.р.

7.
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 3 став 2, од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Делчево, на својата 39.редовна
седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација-намена А4 – викенд куќа на лицето Ивановска Светланка
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-1081 од 25.08.2011 година, од страна на лицето Ивановска
Светланка, а кое се однесува на бесправно изграден објект–A4 викенд куќа
изграден на КП број 6056, КО Делчевом.в. Делчево пат Голак, Советот на Општина
Делчево констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот и
стеснување на улица предвидена во ГУП на град Делчево 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“.
Број 09-1737/1
28.06.2016 година
Делчево

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

8.
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 3 став 2, од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Делчево, на својата 39. редовна
седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација-доградба на станбена куќа на лицето Стојчевски Митодија
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-2303 од 02.09.2011 година, од страна на лицето Стојчевски
Митодија, а кое се однесува на бесправно изграден објект доградба на станбена
куќа, изграден на КП број 7681/2, , КО Делчево, улица Мирче Ацев во Делчево,
Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши прекинување на
тротоарот и стеснување на улица предвидена во ГУП и ДУП на град Делчево 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“.
Број 09-1738/1
28.06.2016 година
Делчево

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

9.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 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, на својата 39.
редовна седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе
ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација – станбена куќа на лицето Павле Петровски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-2025 од 01.09.2011 година, од страна на Павле Петровски ,а
кое се однесува на бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број
6234/1, КО Делчево на улица Грозданец во Делчево, 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“.
Број 09-1739/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.06.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,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 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, на својата 39.
редовна седница, одржана на ден 28.06.2016 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација помошен објект на лицето Фиданчо Младеновски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен
објект број УП1 12-1876 од 01.09.2011 година, од страна на Фиданчо Младеновски,
а кое се однесува на бесправно изграден објект помошен објект, изграден на КП
број 3537/1 и КП бр.3537/2, КО Вирче, на м.в.Трапо , 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“.
Број 09-1740/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

28.06.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.
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