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Службен гласник на општина Делчево
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Уредува
Одделение за правни и општи работи

Јуни, 2019

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 10.06.2019 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 24. 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 24. седница која се одржа на ден 07.06.2019 година и тоа:

1. Заклучок за усвојувањe н aКвартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Делчево за извештајниот
период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година
2.Одлука за отварање на донаторска жиро- сметка;
3.Одлука за давање согласност на Градоначалникот на Општина Делчево за нарачка на Елаборат за ажурирана
геодетска подлога за изработка на Генерален урбанистички план (ГУП) на град Делчево.
4.Одлука за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на придружни и услужни објекти на гробишта
мртовечница-КАПЕЛА“ со ладилник и помошни простории“ во Делчево, општина Делчево во рамки на грантот од
Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој
(Светска банка), Компонента В: Грантови за успешност
5.Одлука за давање согласност на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
6.Одлука за давање согласност на Статутот на ЈКП „Брегалница“-Делчево;
7. Заклучок за усвојување на Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за
период 01.01.2019-31.03.2019 година;
8.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден
објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.2 по барање нa Ванчо Ристов;
9.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-играден
објект надвор од плански опфат, објект гаражазграда бр.3 по барање нa Ванчо Ристов;
10.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Јоцо Миленковски;
11.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект настрешница зграда бр.2 по барање нa Јоцо Миленковски;
12.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.3 по барање нa Јоцо Миленковски;
13.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект за одгледување свињи зграда бр.4 по барање нa
Јоцо Миленковски;
14.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Кирчо Ситновски;
15.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Ефрем Ристовски;
16.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Ангелина Иванова;

17.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбеа куќа зграда бр.1 по барање нa Насе Јанчев;
18.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект штала
зграда бр.1 по барање нa Томе Китановски;
19.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Иван Петровски;
20.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Рамадан Сајдиски;
21.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.1 по барање нa Најден Алексов;
22.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Горанчо Гоцевски;
23.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Цвета Атанасова;
24.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект за селско стопанство зграда бр.2 по барање нa
Благојчо Паунов;
25.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Благојчо Паунов;
26.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Лупчо Георгиев;
27.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Ивица Стоименовски и
Зафир Стоименовски;
28.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект со намена Б1 канцеларија зграда бр.6 по барање нa АЛПИН КОМ;
29.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект со намена Г2 производство на производи од дрво зграда бр.8 по
барање нa АЛПИН КОМ;
30.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Станко Пановски;
31.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Ванчо Миленковски;
32.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Васил Иванов;
33. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Јордан Стојков;
34.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект казаница куќа зграда бр.2 по барање нa Јордан Стојков;
35.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект плевна зграда бр.3 по барање нa Јордан Стојков;
36.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект магацин зграда бр.4 по барање нa Јордан Стојков;
37.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.5 по барање нa Јордан Стојков;
38.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објектвикенд куќа зграда бр.1 по барање нa Валентина Крстевска;
39.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Илија Јанковски;
40.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.2 по барање нa Илија Јанковски;

41.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Зоран Милковски;
42.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.2 по барање нa Тоде Ристовски;
43.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект гаража зграда бр.3 по барање нa Тоде Ристовски;
44.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.4 по барање нa Тоде Ристовски;
45.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Стево Велинов;
46.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Блажо Стојков;
47.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Благојчо Димитровски;
48.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.2 по барање нa Благојчо Димитровски;
49.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.4 по барање нa Мире Мицевски;
50.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект викенд куќа зграда бр.1 по барање нa Славе Петровски;
51.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Боге Анастасовски;
52.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Никица Десподов;
53.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда бр.3 по барање нa Никица Десподов;
54.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Живко Цонев;
55.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект за седлско стопанство зграда бр.3 по барање нa Миле Михајловски;
56.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Симјон Јанковски;
57.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправноиграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање нa Горан Захариев;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 08-1101/1
10.06.2019 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5.2002), Советот на
општина Делчево, на својата 24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево
за квартал 1
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево зa 201 9 година, за квартал 2,
за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Делчево“.

Број 09-1044/1
07.06.2019 год.
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2, член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5.2002), член 38 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/05, 4/08,
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013, Советот на општина Делчево, на својата 24. редовна седница, одржана на ден
07.06.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за отварање на сметка за донација
Член 1
Се утврдува активност за доизградба на соборниот храм „Свети Кирил и Методиј“ во општина Делчево.
Член 2
За спроведување на оваа активност потребно е да се отвори сметка за донација на средства од правни и
физички лица.
Член 3
Одлуката ќе се спроведе од страна на Општинската администрација.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во “Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1045/
07.06.2019 година
Делчево

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

3.
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно точка 11 од
Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски, планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година
(„Сл.весник на РСМ бр.16/2018 и Изменувањата на Годишната програма („Сл.весник на РСМ“ бр.56/2018, 73/2018 и
212/2018), Советот на општина Делчево, на својата 24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Градоначалникот на Општина Делчево
за нарачка на Елаборат за ажурирана геодетска подлога за изработка
на Генерален урбанистички план на град Делчево
Член 1
Се дава СОГЛАСНОСТ на Градоначалникот на Општина Делчево за нарачка на Елаборат за ажурирана
геодетска подлога за изработка на Генерален урбанистички план на град Делчево во вредност од 400.000,00 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1046/1
07.06.2019 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

4.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/02), а во согласност
со во рамки на грантот од Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната
банка за обнова и развој (Светска банка), Советот на Општина Делчево, на својата 24.седница одржана на ден 07.06.
2019 година, донесе
ОДЛУКА
за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на придружни и услужни објекти на гробишта мртовечницаКАПЕЛА“ со ладилник и помошни простории“ во Делчево, општина Делчево во рамки на грантот од Проектот за
подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),
Компонента В: Грантови за успешност
Член 1
Со оваа Одлука се дава поддршка и согласност на општина Делчево да учествува во кофинсирањето на проектот
"Изградба на придружни и услужни објекти на гробишта мртовечница-КАПЕЛА“ со ладилник и помошни простории“
во Делчево, општина Делчево".
Член 2
Проектот "Изградба на придружни и услужни објекти на гробишта мртовечница-КАПЕЛА“ со ладилник и помошни
простории“ во Делчево, општина Делчево ќе се имплементира преку Проектот за подобрување на општинските
услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови за
успешност во рамки на Министерството за финансии на Република Македонија, Влада на Република Македонија.

Член 3
Износот на Грантот за успешност е во зависност од вредноста на успешно реализираните под-заеми за
имплементација на проектот:
 Доградба на детска градинка „Весели цветови“ во Делчево
Член 4
Вкупната вредност на проектот – 7.364.136,11 МКД со вклучен ДДВ, Грант средства кои се обезбедени од
Компонента В: Грантови за успешност се во висина од 1.852.635,00 МКД, средства во висина од 5.178.026.8 ќе бидат
обезбедени од буџетот на општина Делчево за 2019 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Делчево.

Совет на општина Делчево
Претседател
Драган Маневски,с.р.

Број 09-1047/1
Делчево, 07.06.2019

5.
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
24.седница, одржана на ден 07.06.2019 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.0101-55/1
од 28.03.2019 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-1048/1
07.06.2019 година
Делчево

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

5.
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
24.седница, одржана на ден 07.06.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Статутот
на ЈКП „Брегалница“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Статутот на ЈКП „Брегалница“ - Делчево бр.0101-121/1 од
19.04.2019 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1049/1
07.06.2019 година
Делчево

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

6.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 9/97, 6/202, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 36 став
1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата
24.редовна седница, одржана на ден 07.16.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2019 -31.03.2019
1.

Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈПКД „Брегалница“-Делчево за
периодот 01.01.2019 -31.09.2018 година, број 0102-/115 од 16.04.2019 година, усвоен од страна на
Управниот одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0202-123/3 од 19.04.2019 година.

2.

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

Број 09-1050 /1
07.06. 2019 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 24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019
година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 2 –по барање на Ванчо Ристов
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. 12-943 од 23,08,2011 година, од
страна на Ванчо Ристов ул.„Пере Тошев бр.35“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд
куќа , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 2493 КО Делчево запишана во имотен
лист бр. 9500 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 09-1051/1
07.06.2019 година
Делчево
9.

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
24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект гаража згр. Бр. 3 по барање на Ванчо Ристов
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објект а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-943 од 23,08,2011 година, од страна на Ванчо Ристов ул.„Пере Тошев
бр.35“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект гаража – , означен во елаборат како зг рада бр. 3 изграден
на КП бр. 2493 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9500 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 09-1052/1
07.06.2019 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
24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр.1 –по барање на Јоцо Миленковски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-65 од 19.02.2018 година, од страна Јоцо Миленковски ул.„Даме Груев
бр.12“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1
изграден на КП бр. 5612 КО Габрово-вгр запишана во имотен лист бр. 525 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 09-1053/1
07.06.2019 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
24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект настрешница згр. бр.2 –по барање на Јоцо Миленковски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-65 од 19,02,2018 година, од страна Јоцо Миленковски ул.„Даме Груев
бр.12“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект настрешница – , означен во елаборат како зг реден бр. 2
изграден на КП бр. 5612 КО Габрово-вгр запишана во имотен лист бр. 525 и КП бр. 5611 КО Габрово-вгр запишана во
имотен лист бр. 76 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 09-1054/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр. 3 –по барање на Јоцо Миленковски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-65 од 19,02,2018 година, од страна Јоцо Миленковски ул.„Даме Груев
бр.12“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 3
изграден на КП бр. 5612 КО Габрово-вгр запишана во имотен лист бр. 525 и КП бр. 5611 КО Габрово-вгр запишана во
имотен лист бр. 76 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 09-1055/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект за одгледување свињи згр. бр. 4 –по барање на Јоцо Миленковски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-65 од 19,02,2018 година, од страна Јоцо Миленковски ул.„Даме Груев
бр.12“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект за одгледување свињи – , означен во
елаборат како зг реден бр. 4 изграден на КП бр. 5612 КО Габрово-вгр запишана во имотен лист бр. 525 и КП бр. 5611
КО Габрово-вгр запишана во имотен лист бр. 76 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 09-1056/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр.1 –по барање на Кирчо Ситновски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1132 од 25,08,2011 година, од страна на Кирчо Ситновски ул.„Звегорска
Река бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 732 КО Стамер запишана во имотен лист бр. 503 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 09-1057/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр.1 –по барање на Ефрем Ристовски
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. 12-389 од 24,03,2016 година, од страна на Ефрем Ристовски с.Вирче Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на

КП бр. 2280 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 490 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 09-1058/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект А4-викенд куќа згр.бр. 1 –по барање на Ангелина Иванова
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. 12-852 од 22,08,2011 година, од страна на Ангелина Иванова ул.„Маршал
Тито бр.58“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект А4-викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.
1 изграден на КП бр. 6078 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 2153 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 09-1059/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

17.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчевo, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Насе Јанчев
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. 12-1031 од 24,08,2011 година, од страна на Насе Јанчев с.Габрово - Делчево
за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
10267/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 528 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 09-1060/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

18.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект штала згр, бр, 1 –по барање на Томе Китановски
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. 12-84 од 12,01,2016 година, од страна на Томе Китановски с.Киселица Делчево за бесправно изграден објект , Објект штала – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.

3806 КО Киселица запишана во имотен лист бр. 36 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 09-1061/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

19.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр.бр. 1 по барање на Иван Петровски
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. 12-2167 од 02,09,2011 година, од страна на Иван Петровски од с. Вирче Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 2944 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 35 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 09-1062/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

20.

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
24 редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Рамадан Сајдиски
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. 12-2241 од 02,09,2011 година, од страна на Рамадан Сајдиски од с. Град Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 6540 КО Град запишана во имотен лист бр. 430 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 09-1063/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

21.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр. 1 –по барање на Најден Алексов
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. 12-1466 од 29,08,2011 година, од страна на Најден Алексов од с. Град -

Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден
на КП бр. 6427/2 КО Град запишана во имотен лист бр. 276 и КП бр. 6286 КО Град запишана во имотен лист бр.275 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 09-1064/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

22.
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
24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Горанчо Гоцевски
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. 12-1791 од 31,08,2011 година, од страна на Горанчо Гоцевски од с. Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 10015/2 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 524 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 09-1065/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

23.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект со намена А4-викенд куќа згр.бр,.1 –по барање на Цвета Атанасова
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. 12-1175 од 26,08,2011 година, од страна на Цвета Атанасова ул.„Климент
Охридски бр.8“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект со намена А4-викенд куќа – , означен во елаборат
како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 678 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 12690 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 09-1066/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

24.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект за селско стопанство згр.бр.2 –по барање на Благојчо Паунов
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. 12-354 од 22,03,2016 година, од страна на Благојчо Паунов ул.„Маршал Тито
бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект за селско стопанство – , означен во елаборат

како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 782/6 КО Чифлик запишана во имотен лист бр. 229 и КП бр.786 КО Чифлик
запишана во имотен лист бр.75 и КП бр.787 КО Чифлик запишана во имотен лист бр.229 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 09-1067/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

25.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект со намена А4-викенд куќа згр. бр.1 –по барање на Благојчо Паунов
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. 12-354 од 22,03,2016 година, од страна на Благојчо Паунов ул.„Маршал Тито
бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект со намена А4-викенд куќа – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр. 782/6 КО Чифлик запишана во имотен лист бр. 229 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 09-1068/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

26.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Лупчо Георгиев
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-2137 од 02,09,2011 година, од страна Лупчо Георгиев од с.Очипала Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден
на КП бр. 1176 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9509 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 09-1069/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

27.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Ивица Стоименовски и Зафир Стоименовски
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. 12-357 од 22,03,2016 година, од страна Ивица Стоименовски од с.Вирче и
Зафир Стоименовски од с.Вирче – Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во
елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр. 1490 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 2150, КП бр. 1491/2 КО

Вирче запишана во имотен лист бр. 100 и КП бр. 1464 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 2166 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 09-1070/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

28.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект со намена Б1-канцеларија згр, бр, 6 –по барање на АЛПИН КОМ
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. 12-40 од 28,12,2015 година, од страна АЛПИН КОМ ул.„Вера Јоциќ бр.8“ –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект со намена Б1-канцеларија – , означен во елаборат како зг реден бр. 6
изграден на КП бр. 4045/1 КО Град запишана во имотен лист бр. 1177 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 09-1071/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

29.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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект со намена Г2-производство на производи од дрво згр, бр, 8 –по барање на АЛПИН КОМ
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. 12-40 од 28,12,2015 година, од страна АЛПИН КОМ ул.„Вера Јоциќ бр.8“ –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект со намена Г2-производство на производи од дрво – , означен во
елаборат како зг реден бр. 8 изграден на КП бр. 4045/1 КО Град запишана во имотен лист бр. 1177 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 09-1072/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

30.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр.1 –по барање на Станко Пановски
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. 12-161 од 27,01,2016 година, од страна Станко Пановски ул.„29-ти Ноември
бр.ББ“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1
изграден на КП бр.7763/2 КО Драмче запишана во имотен лист бр. 604 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 09-1073/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

31.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр.бр. 1 –по барање на Ванчо Миленковски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска со поднесеното барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект број уп I бр. 12-1179 од 26,08,2011 година, од страна Ванчо Миленковски ул.„Јане
Сандански бр.11“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден
бр. 1 изграден на КП бр. 2089/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9375 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 09-1074/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

32.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр бр. 1 –по барање на Васил Иванов
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. 12-105 од 13,01,2016 година, од страна Васил Иванов од с.Бигла - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.5611
КО Бигла запишана во имотен лист бр. 639 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 09-1075/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

33.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Јордан Стојков
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. 12-114 од 15,01,2016 година, од страна Јордан Стојков ул.„Вељко Влаховиќ
бр.41“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1
изграден на КП бр.4810 КО Габрово Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 2191 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 09-1076/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

34.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект казаница згр бр. 2 –по барање на Јордан Стојков
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. 12-114 од 15,01,2016 година, од страна Јордан Стојков ул.„Вељко Влаховиќ
бр.41“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект казаница – , означен во елаборат како зг реден бр. 2
изграден на КП бр.4810 КО Габрово Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 2191 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 09-1077/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

35.Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект плевна згр, бр, 3 –по барање на Јордан Стојков
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. 12-114 од 15,01,2016 година, од страна Јордан Стојков ул.„Вељко Влаховиќ
бр.41“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект плева – , означен во елаборат како зг реден бр. 3 изграден
на КП бр.4810 КО Габрово Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 2191 и КП бр.4807 КО Габрово Вон-Г.Р запишана во
имотен лист бр. 2158 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 09-1078/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година
Делчево

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

36.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект магацин згр, бр, 4 –по барање на Јордан Стојков
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. 12-114 од 15,01,2016 година, од страна Јордан Стојков ул.„Вељко Влаховиќ
бр.41“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект магацин – , означен во елаборат како зг реден бр. 4
изграден на КП бр.4810 КО Габрово Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 2191 и КП бр.4805 КО Габрово Вон-Г.Р

запишана во имотен лист бр. 179 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 09-1079/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

37.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр, бр, 5 –по барање на Јордан Стојков
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. 12-114 од 15,01,2016 година, од страна Јордан Стојков ул.„Вељко Влаховиќ
бр.41“ - Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг реден бр. 5
изграден на КП бр.4810 КО Габрово Вон-Г.Р запишана во имотен лист бр. 2191 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 09-1080/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

38.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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Валентина Крстевска
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. 12-345 од 21,03,2016 година, од страна Валентина Крстевска ул.„Кеј на
Брегалница бр.6/1-16 - Делчево за бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг
реден бр. 1 изграден на КП бр. 1894/2 КО Делчево м.в. Песокот запишана во имотен лист бр. 10277 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 09-1081/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

39.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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Илија Јанковски
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. 12-161 од 30,05,2018 година, од страна Илија Јанковски од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден
на КП бр. 10347 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 601 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 09-1082/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

40.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 2 –по барање на Илија Јанковски
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. 12-160 од 30,05,2018 година, од страна Илија Јанковски од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден на
КП бр. 10347 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 601 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 09-1083/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

41.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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Зоран Милковски
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. 12-131 од 30,04,2018 година, од страна на Зоран Милковски ул.„Лозановска
бр.38“ – Крива Паланка за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр.
1 изграден на КП бр. 2954 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9114 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 09-1084/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

42.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 2 –по барање на Тоде Ристовски
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. 12-1890 од 01,09,2011 година, од страна на Тоде Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на
КП бр. 10154/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 623 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 09-1085/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

43.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект гаража згр, бр, 3 –по барање на Тоде Ристовски
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. 12-1890 од 01,09,2011 година, од страна на Тоде Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект, Објект гаража , означен во елаборат како зг рада бр. 3 изграден на КП бр.
10154/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 623 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 09-1086/1
07.06.2019 година
Делчево

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

44.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и
член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на
РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12,
56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр, бр, 4 –по барање на Тоде Ристовски
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. 12-1890 од 01,09,2011 година, од страна на Тоде Ристовски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр. 4 изграден
на КП бр. 10154/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 623 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 09-1087/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

45.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Стево 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. 12-662 од 16,08,2011 година, од страна на Стево Велинов с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на

КП бр. 10650 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 757 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 09-1088/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

46.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Блажо Стојков
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. 12-860 од 22,08,2011 година, од страна на Блажо Стојков с.Габрово – Делчево
за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
10305 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 357 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 09-1089/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

47.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр.бр,1 –по барање на Благојчо Димитровски
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. 12-1234 од 26,08,2011 година, од страна на Благојчо Димитровски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 10551 КО Габрово 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 09-1090/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

48.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр, бр, 2 –по барање на Благојчо Димитровски
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. 12-1234 од 26,08,2011 година, од страна на Благојчо Димитровски с.Габрово –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на

КП бр. 10551 КО Габрово 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 09-1091/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

49.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 4 –по барање на Мире Мицевски
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. 12-73 од 11,01,2016 година, од страна на Мире Мицевски ул.„Осоговска
бр.57“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 4
изграден на КП бр. 5630 КО Бигла запишана во имотен лист бр. 174 и КП бр. 5631 КО Бигла запишана во имотен лист
бр. 370 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 09-1092/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

50.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект со намена А4 викенд куќа згр. бр.1 –по барање на Славе Петровски
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. 12-160 од 27,01,2016 година, од страна на Славе Петровски ул.„Питу Гули
бр.27“ – Делчево за бесправно изграден објект , Објект со намена А4 викенд куќа – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр. 874/2 КО Бигла запишана во имотен лист бр. 278 и КП бр. 870 КО Бигла запишана во
имотен лист бр. 408 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 09-1093/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

51.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Боге Анастасовски
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. 12-533 од 30,03,2016 година, од страна на Боге Анастасовски с.Град –
Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на

КП бр. 6106 КО Град запишана во имотен лист бр. 191 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 09-1094/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

52.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Никица Десподов
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. 12-24 од 23,12,2015 година, од страна Никица Десподов од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа –, означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на
КП бр. 10018 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 84 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 09-1095/1
07.06.2019 година
Делчево

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

53.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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. бр. 3 –по барање на Никица Десподов
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. 12-24 од 23,12,2015 година, од страна Никица Десподов од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект помошен објект –, означен во елаборат како зг реден бр. 3 изграден
на КП бр. 10018 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 84 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 09-1096/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

54.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Живко Цонев
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. 12-193 од 29,06,2018 година, од страна Живко Цонев од с.Габрово - Делчево
за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.
10428 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 571 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .

Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска
документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1097/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

55.

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
24.редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект за селско стопанство згр. бр. 3 –по барање на Миле Михајловски
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. 12-58 од 15,02,2018 година, од страна Миле Михајловски од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект, Објект за селско стопанство – , означен во елаборат како зг реден бр. 3
изграден на КП бр. 10192 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 578 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 09-1098/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

56.
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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Симјон Јанковски
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. 12-193 од 29,06,2018 година, од страна Симјон Јанковски од с.Габрово Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден
на КП бр. 10428 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 379 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 09-1099/1
07.06.2019 година
Делчево

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

57.

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
24. редовна седница, одржана на ден 07.06.2019 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно изграден објект
надвор од плански опфат
Објект станбена куќа згр. бр. 1 –по барање на Горан Захариев
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. 12-97 од 15,03,2018 година, од страна Горан Захариев од с.Габрово - Делчево
за бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 1 изграден на КП бр.
10396 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 911 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 09-1100/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.06.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

