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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 6
10.05.2018 година
Службен гласник на општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Одделение за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Мај, 2018

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 09.05.2018 година,
донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од Деветтата 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 Деветтата седница која се одржа на ден 07.05.2018
година и тоа:
1. Заклучок за усвојување на измени и дополнувања на Годишен план за вработување
на Општина Делчево за 2018 година;
2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Делчево за 2018
година;
3. Заклучок за усвојување на измени на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“Делчево за 2018 година;
4. Одлука за давање согласност на Статутот на ОЈУДГ „Веселе Цветови“-Делчево.
5. Одлука за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните емста во ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево;
6. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфатрибник за
одгледување на риби по барање на Соња Белогаска;
7. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-викенд куќа по
барање на Кирче Мавродиев;
8. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-викенд куќа по
барање на Емилија Георгиевска;
9. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Верка Гоцевска;
10. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Ѓорѓи Велинов;
11. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-гаража по

барање на Ванчо Апостолов;
12. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-викенд куќа по
барање на Гордана Боболинска;
13. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Душана Темлкова;
14. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-помошен објект
(зграда 2) по барање на Душана Темлкова;
15. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-помошен објект
(зграда 3) по барање на Душана Темлкова
16. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-викенд куќа по
барање на Благој Николов;
17. Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-станбена куќа
по барање на Павле Младенов;

18. Одлука-за утврдување на приоритет на проект „Sun -energy“по повик No:2014TC16I5CB006-2018-2;
19. Одлука-за утврдување на приоритет на проект Младински туризам во пограничниот регион“по повик
No:2014TC16I5CB006-2018-2;
20. Одлука за утврдување на приоритет на проект „Заедничко надминување на прекуграничните проблеми
поврзани со поплави“, по повик No:2014TC16I5CB006-2018-2;
21. Одлука за утврдување на приоритет на проект „Придонес кон охрабрување на културен туризам во
трансграничен регион преку прочување и популаризации на месни занаети и собори“, по повик
No:2014TC16I5CB006-2018-2;
22. Одлука за утврдување на приоритет на проект „Вечно зелено училиште,по повик No:2014TC16I5CB0062018-2;
23. Решение за избор на членови на Советот на млади на општина Делчево.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 08-832 /1

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

09.05.2018 год.

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.

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.27/2014,199/14, 27/16 И 35/18) и член 32 од Законот за административните
службеници („Службен Весник на Република Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018), а согласно
позитивното Мислење на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2018 година од
Министерството за информатичко општество, бр.19-198/1 од 21.02.2017, Советот на Општина Делчево,
на својата 9. редовна седница, одржана на 07.05.2018 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на измени и дополнувања на Годишен план за вработување
на Општина Делчево за 2018 година
1. Се усвојуваат измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за
2018 година бр.19-198/1 од 21.02.2017 година и 19-701/1 од 17.04.2018.
2. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина
Делчево.
Број 09-793/1
07.05.2018 година
Делчево

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

2. АНКА

3.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 20- б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен Весник на
Република Македонија“ бр.27/2014,199/14, 27/16 и 35/18), Правилникот за измени и дополнувања на
Правилникот за систематизација на работните места на вработените во ЈЛБ „Илинден“-Делчево бр.08-12/1
од 07.02.2018 година, а согласно позитивното Мислење на Годишниот план за вработување на ОпштинЈЛБ
„Илинден“-Делчево
2018 година од Министерството за информатичко општество, бр.16-49/1 од

26.03.2018, Советот на Општина Делчево, на својата 9. редовна седница, одржана на 07.05.2018 година ,
донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на измени на Годишен план за вработување
на ЈЛБ „Илинден“- Делчево за 2018 година
1. Се усвојуваат измените на Годишниот план за вработување на ЈЛБ „Илинден“- Делчево за 2018 година
бр.01-105/1 од 26.10.2017 година и 04.04.2018 година.
2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина
Делчево.
Број 09-795/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.05.2018 година
Делчево

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

4.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 22 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на 9.седница, одржана
на ден 07.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Статутот
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Статутот на ОЈУДГ „Весели
Цветови“ - Делчево бр.0101-83/1 од 22.03.2018 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-796/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
07.05.2018 година
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.
5.
Врз
основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на
РМ“ бр 23/2013),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002) член 22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник
на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 9.редовна
седница, одржана на ден 07.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА

за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување
на Правилникот за
систематизација на работните места
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево, бр.01-83/1 од 19.06.2015 и Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ
„Весели Цветови“-Делчево бр.01-67/2 од 05.03.2018 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на Општина Делчево“.
Број 09-797/1
07.05.2018 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Mаневски,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 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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Рибник за одгледување риби – по барање на на Соња Белогаска
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 16,03,2018 година, од страна на Соња
Белогаска ул. ,, Илинденска ,, бр, 32 Тработивиште , за бесправно изграден објект ,
Рибник за одгледување риби , означен во елаборат како зграда бр.2 изграден на КП
бр. 1339 запишана во имотен лист бр. 1023 КО Тработивиште и КП 3362/1 к.о
Тработивиште, запишана во имотен лист бр. 233.
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
07.05.2018 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Викенд кука – по барање на на Кирче Мавродиев
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 16,03,2018 година, од страна на Кирче
Мавродиев ул. ,, Ленинова ,, бр, 26
Делчево за бесправно изграден објект ,
Викенд кука , означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на КП бр. 2938
запишана во имотен лист бр. 1444 КО Делчево .
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
07.05.2018 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски,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 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 9.редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Викенд кука-А4 –по барање на на Емилија Георгиевска
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација
со која ке се изврши проширување на планскиот опат и вклопување на бесправните
објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 412 од 20,05,2016 г. од Емилија Георгиевска ул.
Пролетерска,,9 Делчево за бесправно изграден објект , Викенд кука-А4, означен во
елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 7328/1 КО Драмче запишана во
имотен лист бр. 198 и КП бр. 7328/2 КО Драмче запишана во имотен лист бр. 115
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
07.05.2018 година
Делчево

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

9.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена кука –по барање на на Верка Гоцевска
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 25,03,2016 година, од страна на Верка
Гоцевска с. Нов Истевник за бесправно изграден објект , Станбена кука, означен
во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 1304 КО Нов Истевник запишана
во имотен лист бр. 621 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
07.05.2018 година
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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена кука –по барање на на Ѓорѓи Велинов
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. 12-4 од 11,04,2018 година, од страна на Ѓорѓи
Велинов с. Нов Истевник за бесправно изграден објект, Станбена кука, означен
во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 2926 КО Нов Истевник запишана
во имотен лист бр. 57 и КП бр. 2708 КО Нов Истевник запишана во имотен лист
бр. 322 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
07.05.2018 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Гаража –по барање на Ванчо Апостолов
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. 12-541 од 31,03,2016 година, од страна на Ванчо
Апостолов за бесправно изграден објект , Гаража, означен во елаборат како зграда
бр. 1 изграден на КП бр. 6370/2 КО Град запишана во имотен лист бр. 276, 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
07.05.2018 година
Делчево

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

12.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти

(Сл.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 9.редовна
седница, одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Викенд кука – по барање на Гордана Боболинска
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. 12-1526 од 15,03,2016 година, од страна на Гордана
Боболинска ул. Пијанечка ,, бр 10 с.Тработивиште за бесправно изграден објект ,
Викенд кука, означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 1273 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 549, и на КП бр. 1275
КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 34 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
07.05.2018 година
Делчево

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

13.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена кука – по барање на Душана Темелкова
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. 12-582 од 05,11,2016 година, од страна на Душана
Темелкова за бесправно изграден објект , Станбена кука , означен во елаборат
како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 796/3 КО Тработивиште запишана во имотен
лист бр. 446, 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 09-805/1
07.05.2018 година
Делчево

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

14.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В.
23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево на својата 9.редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Помошен објект – по барање на Душана Темелкова
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. 12-582 од 05,11,2016 година, од страна на Душана
Темелкова за бесправно изграден објект, Помошен објект, означен во елаборат
како зграда бр. 2 изграден на КП бр. 796/3 КО Тработивиште запишана во имотен
лист бр. 446, 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 09-806/1
07.05.2018 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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Помошен објект – по барање на Душана Темелкова
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. 12-582 од 05,11,2016 година, од страна на Душана
Темелкова за бесправно изграден објект , Помошен објект , означен во елаборат
како зграда бр. 3 изграден на КП бр. 796/3 КО Тработивиште запишана во имотен
лист бр. 446, 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 09-808/1
07.05.2018 година
Делчево

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

16.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број
56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Викенд кука-А4 –по барање на на Благој Николов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација
со која ке се изврши проширување на планскиот опат и вклопување на бесправните
објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број уп I бр. 138 од 21,01,2016 г. од Благој Николов ул. Питу Гули,,
37- Делчево за бесправно изграден објект , Викенд кука-А4, означен во елаборат
како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 3187/2 КО Нов Истевник запишана во имотен
лист бр. 445 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 09-808/1
07.05.2018 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 9. редовна седница,
одржана на ден 07.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Станбена куќа – по барање на Младенов Павле
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. 12-1123 од 25.08.2011 година, од страна на
Младенов Павле с.Звегор, Делчево за бесправно изграден објект, Станбена куќа,
означен во елаборат како зграда бр.1 изграден на Имотен лист број 842 на КП
бр.5131 запишана во КО Звегор.
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 09-809/1
07.05.2018 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

18.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), а во согласност со Упатството за аплицирање на вториот
повик во рамките на ИПА Ппрограмата за прекугранична соработка МакедонијаБугарија, Советот на општина Делчево, на својата 9. седница одржана на ден
07.05.2018 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект „Sun -energy“
по повик No:2014TC16I5CB006-2018-2
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на проект Sun -energy“ и се бара
поддршка за спроведување на проектот по ИПА Програмата за прекугранична
соработка Македонија-Бугарија, повик бр. No:2014TC16I5CB006-2018-2.
Член 2
Проектот „Sun -energy“
е партнерски проект со ОУ „Никола Вапцаров“,
Копривјане од Република Бугарија и се однесува на Заштита на животната средина и
одржливо користење на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион.
Проектот ќе биде предложен за финансирање во рамките на приоритетна оска 1.
Животна средина, Специфична цел 1.1 Заштита на животната средина и одржливо
користење на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион.
Член 3
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево како партнер на проектот ќе ги обезбеди
неопходните ресурси: човечки, технички и финансиски за развој и спроведување на
овој проект согласно националното законодавство и барањата и условите во

програмата.
Доколку има потреба, ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бара
поддршка и од
основачот за обезбедување на човечки, технички и финансиски ресурси за развој и
спроведување на овој проект.
Член 4
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево се обврзува дека целокупната инфраструктура и
опрема која ќе биде изградена и набавена како резултат на проектот ќе биде
користена за целите и намената на проектот без никаков надомест најмалку 5 (пет)
години по завршувањето на проектот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“.

Бр.09-810/1
07/05/18
Делчево

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

19.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во согласност со Упатството за аплицирање на
вториот повик во рамките на ИПА Ппрограмата за прекугранична соработка
Македонија-Бугарија, Советот на општина Делчево, на својата 9. седница одржана на
ден 07.05.2018 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект
„Младински туризам во пограничниот регион“
по повик No:2014TC16I5CB006-2018-2
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на проект „Младински туризам во
пограничниот регион“ и се бара поддршка за спроведување на проектот по ИПА
Програмата за прекугранична соработка Македонија-Бугарија, повик бр.
No:2014TC16I5CB006-2018-2.
Член 2
Проектот „Младински туризам во пограничниот регион“
е партнерски
проект со СУ „Никола Вапцаров“, Хаџидимово од Република Бугарија и се однесува на
Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни
ресурси во прекуграничниот регион. Проектот ќе биде предложен за финансирање во
рамките на приоритетна оска 2. Туризам, Специфична цел 1.1 Заштита на
животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во
прекуграничниот регион.
Член 3
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево како партнер на проектот ќе ги обезбеди
неопходните ресурси: човечки, технички и финансиски за развој и спроведување на

овој проект согласно националното законодавство и барањата и условите во
програмата.
Доколку има потреба, ООУ „Ванчо Прке“-Делчево бара
поддршка и од
основачот за обезбедување на човечки, технички и финансиски ресурси за развој и
спроведување на овој проект.
Член 4
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево се обврзува дека целокупната инфраструктура и
опрема која ќе биде изградена и набавена како резултат на проектот ќе биде
користена за целите и намената на проектот без никаков надомест најмалку 5 (пет)
години по завршувањето на проектот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“
Бр.09-811/1
07/05/18
Делчево

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

20.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност со Упатството за аплицирање на
вториот повик во рамките на ИПА Ппрограмата за прекугранична соработка
Р.Бугарија-Р.Македонија, Советот на општина Делчево, на својата 9. седница одржана
на ден 07.05.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект по повик
No: 2014TC16I5CB006-2018-2
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за развој и спроведување на проект по ИПА
програмата
за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија, повик број:
2014TC16I5CB006-2018-2.
Член 2
Проектот „Заедничко надминување на прекуграничните проблеми поврзани со
поплави“ –„ Joint overcoming of Cross-Border problems, related to Floods“ е
партнерски проект со општина Благоевград од Република Бугарија и се однесува на
Заедничко надминување на прекуграничните проблеми поврзани со поплави.
Проектот ќе биде предложен за финансирање во рамките на приоритетна оска
1.Животна средина, Специфична цел 1.2 Превенција и ублажување на последиците
од природни катастрофи и катастрофи причинети од човечкиот фактор во
прекуграничниот регион.
Член 3
Општина Делчево како партнер на проектот ќе ги обезбеди неопходните
ресурси: човечки, технички и финансиски за развој и спроведување на овој проект
согласно националното законодавство и барањата и условите во програмата.

Член 4
Општина Делчево се обврзува дека целокупната инфраструктура и опрема која
ќе биде изградена и набавена како резултат на проектот од член 2 ќе биде користена
за целите и намената на проектот без никаков надомест најмалку 5 (пет) години после
завршувањето на проектот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Делчево“
Бр.09-812/1
07.05.2018 година
Делчево

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

21.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност со Упатството за аплицирање на
вториот повик во рамките на ИПА Ппрограмата за прекугранична соработка
Р.Бугарија-Р.Македонија, Советот на општина Делчево, на својата 9. седница одржана
на ден 07.05.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект по повик
No: 2014TC16I5CB006-2018-2
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за развој и спроведување на проект по ИПА
програмата
за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија, повик број:
2014TC16I5CB006-2018-2.
Член 2
Проектот „Придонес кон охрабрување на културен туризам во трансграничен
регион преку проучување и популаризации на месни занаети и собори-занаети и
собори“ е партнерски проект со СОУ „Кузман Шапкарев“ од општина Благоевград,
Република Бугарија и се однесува на Подобрување на туристичкиот потенцијал во
регионот преку иницијативи за соработка во зачувувањето и одржливо искористување
на природото и културното богатство. Проектот ќе биде предложен за финансирање
во рамките на приоритетна оска 2.Туризам, Специфична цел 2.1 Подобрување на
туристичкиот потенцијал во регионот преку иницијативи за соработка во
зачувувањето и одржливо искористување на природото и културното богатство.
Член 3
СОУ „Методи Митевски Брицо“ како партнер на проектот ќе ги обезбеди
неопходните ресурси: човечки, технички и финансиски, за развој и спроведување на
овој проект согласно националното законодавство и барањата и условите во
програмата.
Член 4

СОУ „Методи Митевски Брицо“ се обврзува дека целокупната инфраструктура и
опрема која ќе биде изградена и набавена како резултат на проектот од член 2 ќе
биде користена за целите и намената на проектот без никаков надомест најмалку 5
(пет) години после завршувањето на проектот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Делчево“
Бр.09-813/1
07.05.2018 година
Делчево

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

22.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност со Упатството за аплицирање на
вториот повик во рамките на ИПА Ппрограмата за прекугранична соработка
Р.Бугарија-Р.Македонија, Советот на општина Делчево, на својата 9.седница одржана
на ден 07.05.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект по повик
No: 2014TC16I5CB006-2018-2
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка за развој и спроведување на проект по ИПА
програмата
за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија, повик број:
2014TC16I5CB006-2018-2.
Член 2
Проектот „Вечно зелено училиште“ –„Green school forever“ е партнерски
проект со Профилирана висока школа „Јане Сандански“ од општина Сандански,
Република Бугарија и се однесува на обука и тренинг на ученици и наставници во
делот на зачувување на животната средина. Проектот ќе биде предложен за
финансирање во рамките на приоритетна оска 1.Животна средина, Специфична цел
1.2 Превенција и ублажување на последиците предизвикани од природни катастрофи
и катастрофи предизвикани од човекот на прекуграничниот регион и влијание.
Член 3
ООУ „Св. Климент Охридски“ како лидер на проектот ќе ги обезбеди
неопходните ресурси: човечки, технички и финансиски, за развој и спроведување на
овој проект согласно националното законодавство и барањата и условите во
програмата.
Член 4
ООУ „Св. Климент Охридски“ се обврзува дека целокупната инфраструктура и
опрема која ќе биде изградена и набавена како резултат на проектот од член 2 ќе
биде користена за целите и намената на проектот без никаков надомест најмалку 5
(пет) години после завршувањето на проектот.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Делчево“
Бр.09-814/1
07.05.2018 година
Делчево

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

23.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник на РМ бр.5/2002)

и член 6 став 4 од Одлуката за основање на Совет на млади на Општина Делчево (Службен гласник
на Општина Делчево бр.5/2018) Советот на Општина Делчево на својата девета седница, одржана
на ден 07.05.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За избор на членови на Советот на млади на
Општина Делчево
Член 1
Со ова решение се врши избор на членови на Советот на млади на Општина Делчево.
Член 2
За членови на Совет на млади на Општина Делчево се избираат:
1.Никола Тренчевски
2.Марта Тасева
3.Димитар Постоловски
4.Бојана Вучковска
5.Александар Толевски
6.Мејрема Демирова
7.Никола Џабирски
Член 3
Мандатот на членовите на Совет на млади на Општина Делчево трае 2 (две) години.
Член 4
Решението влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Делчево.
Бр.09-815/1
07.05.2018 година
Делчево

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

