ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул. „Светозар Марковиќ“ 1
тел./факс 033 411 550
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 8
31.08.2016 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за ,правни и општи работи

Август 2016

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 31.08.2016
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 41. 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 41.седница која се одржа на ден 30.08.2016 година и тоа:
1.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето
Зафуковски Орце;
2.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето
Јовевски Киро;
3.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето
Илиевски Марјанчо;
4.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето
Лимонка Десподова;
5.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето
Санде Мирчевски;
6.Одлука за вклопување на бесправно-изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Лазар
Ивановски;
7.Одлука за дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2016;
8.Одлука за измена на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање на
паралелки со помал број на ученици;
9.Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки со помал број на
ученици;
10.Одлука за парична помош на МПЦ Соборен храм „ Св.Кирил и Методиј“-Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-2086/1
31.08.2016 год.
Делчево

1.

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански,с.р.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа

(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 41.редовна седница, одржана на ден 30.08.2016
година донесe
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Зафуковски Орце
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-828 од 19.08.2011 година, од страна на Зафуковски Орце, а кое се однесува на
бесправно изграден објект викенд куќа-А4, изграден на КП бр.5978, КО Делчево на
ул.Индустриска, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот е предвиден во
Генерален урбанистички план со нaмeнa Г2,Г3,Г4 и поминува предвидена Сервисна улица,
а нема Детален урбанистички план.
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 09-2073/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

2.

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 41.редовна седница, одржана на ден 30.08.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Јовевски Киро
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1483 од 29.08.2011 година, од страна на Јовевски Киро, а кое се однесува на
бесправно изграден објект викенд куќа, изграден на КП број 2575, КО Очипала на
м.в.Дуовска Маала, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа
надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска
документација.

Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-2074/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

3.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 41. редовна седница, одржана на ден 30.08.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Илиевски Марјанчо
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-520 од 10.08.2011 година, од страна на Илиевски Марјанчо, а кое се однесува на
бесправно изграден објект помошен објект означен во елаборатот како зграда број
2, изграден на КП бр.1909 и КП бр.1910, КО Делчево на м.в.Песокот, Советот на Општина
Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се
вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-2075/1
30.08.2016 година
Делчево

4.

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

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево , на својата 41.редовна седница, одржана на ден 30.08.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Лимонка Десподова
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-1141 од 26.08.2011 година, од страна на Лимонка Десподова, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа означен во елаборат како зграда број 2,
изграден на КП број 10406 , КО Габрово на м.в.Село , Советот на Општина Делчево
констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи
во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-2076/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

5.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 41.редовна седница, одржана на ден 30.08.2016
година, донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Санде Мирчевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-729 од 17.08.2011 година, од страна на Санде Мирчевски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект Помошен објект означен во елаборат како зграда број 1,
изграден на КП број 3474, КО Делчево на м.в. Брежје, Советот на Општина Делчево
констатира дека објектот се наоѓа надвор од плански опфат и истиот може да се вклопи
во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица
Број 09-2077/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

6.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11),
Советот на Општина Делчево, на својата 41. редовна седница, одржана на ден 30.08.2016
година донесе
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска
документација на лицето Лазар Ивановски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број
УП1 12-2105 од 02.09.2011 година, од страна на Лазар Ивановски, а кое се однесува на
бесправно изграден објект станбена куќа, изграден на КП број 770, КО Чифлик на
м.в.Голем рид, Советот на Општина Делчево констатира дека објектот се наоѓа надвор од
плански опфат и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.
Прилог:скица

Број 09-2078/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 година

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

7.Врз основа на член 20-a став 1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и

измени на истиот ( Сл.в. на РМ 199/14; 44/2015; 193/15;31/16; 55/13; 144/12 ,163/13 и
42/14 ),член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.в на РМ
бр. 5/02) Советот на општина Делчево, на својата 41. редовна седница, одржана на ден
30.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Програмата за изработка урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2016
Член 1
Со оваа Предлог Одлука се врши дополнување на Програмата за изработка урбанистички
планови на подрачјето на Општина Делчево за 2016 донесена од страна на Советот на
Општина Делчево со бр. 09-309/1 од 17,02,2016 г.
Член 2
Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за
2016 донесена од страна на Советот на Општина Делчево со бр. 09-309/1 од 17,02,2016 г.
се врши следната дополна:
Во поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево,, по точката 20 се додава една нова
точка – точка 21 , која гласи : Измена и дополнување на детален урбанистички план ДУП
за централно градско подрачје УЕ 2 дел од блок 2,2 – Опшрина Делчево донесен со Одлука
бр, 16,05,2014 г од страна Совет на Општина Делчево.
Член 3
Предметниот простор е со со опфат од 1,23 ха - Делчево
граници на минимално предвиден опфат:
-Северозапада- ул.,, Индустриска,,
- Североисток – ,, Булевар Македонија ,,
- Југоисток – новопредвидена пешачка патека
-Југозапад новопредвидена и делумно изведена пристапна улица
Член 4
Одлуката за прифакање на дополнување на Програмата за изработка урбанистички
планови на подрачјето на Општина Делчево за 2016 донесена од страна на Советот на
Општина Делчево со бр. 09-309/1 од 17,02,2016 г.се заверува со печат на Советот на
Општина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на општината.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива на трошок на поднесувачот на Иницијативата согласно
неговата Забелешка- Изјава дедена во Барањето
Член 6
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Делчево,,.
Број 07 – 2079/1

8.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основно образование – Пречистен текст ( „Сл.весник на РМ
бр.24/2013),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 22 став 1
точка 35 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на
Општина Делчево, на својата 41.редовна седница, одржана на ден 30.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за формирање на паралелки со помал број на ученици

Член 1
Се врши измена на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за формирање на паралелки со помал број на ученици бр.09-1878/1 од 22.07.2016 година, што Советот
на општина Делчево ја донесе на 40.седница и тоа:
„Во член еден во Табелата кај ПУ „Ванчо Прке“-Габрово, во колоната паралелки и број на ученици се
брише комбинираната паралелка (IV и V), и бројот 5, 2 а се додава
–

IV одделение – 5 ученици

–

V одделние – 2 ученика;

Во член еден, во Табелата кај ПУ „Ванчо Прке“-Ѕвегор, во колоната паралелки се брише паралелката
во II одделение, а во колоната број на ученици се брише бројот 2 “.
Член 2
Одлуката е составен дел на Одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за
формирање на паралелки со помал број на ученици бр.09-1878/1 од 22.07.2016 година
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.

Број 09-2080/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 год.

Претседател,

Делчево

Драган Христов,с.р.

9.
Врз основа на член 28 од Законот за средно образование – Консолидиран текст ( „Сл.весник на РМ
бр.44/95; 24/96;35/97; 82/99; 29/02; 40/03; 42/03; 67/04; 55/05; 113/05; 35/06; 30/07; 49/07;81/08; 33/10;
116/10; 156/10;18/11; 51/11; 6/12; 100/12 и 24/2013,, Советот на Општина Делчево, на својата
41.редовна седница, одржана на ден30.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки
со помал број на ученици

Член 1
Заради намален број на ученици запишани во СОУ Методи Митевски Брицо Делчево , во учебната
2016-2017, од Советот на Општина Делчево се бара согласност за формирање на парелелки со помал
број на ученици од законски утврдениот број -24 и тоа:

Средно училиште

Паралелки

Број на ученици

СОУ М.М.Брицо Делчево

I1

17

I
година
образование

I2

17

I3

17

–

гимназиско

I4
СОУ М.М.Брицо Делчево

18
I5

I година – стручно образование –
комбинирана ( текстилно –
кожарска и хемиско – технолошка
струка)

4
5

СОУ М.М.Брицо Делчево

II 1

18

II
година
образование

II2

17

II 3

24

II4

19

–

гимназиско

СОУ М.М.Брицо Делчево

II 5 текстилно - кожарска

10

II година – стручно образование II 6 хемиско - технолошка

15

СОУ М.М.Брицо Делчево

14

III
година
образование

–

III 1општествено –хум.А

гимназиско III2 општествено –хум.А

13

III3општествено –хум.А

13

III4 природно-мат.ком.б III5
ком( природ.мате.А и јазично –
уметничка А )

19

СОУ М.М.Брицо Делчево

III6

15

8

III година – стручно образование –
комбинирана ( текстилно –
кожарска и хемиско – технолошка
струка)

16

СОУ М.М.Брицо Делчево

IV 1

15

IV
година
образование

IV 2

24

IV 3

17

IV 4

19

IV 5

10

–

гимназиско

СОУ М.М.Брицо Делчево
IV година – стручно образование–
комбинирана ( текстилно –
кожарска и хемиско – технолошка
струка)

15

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објавио во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-2081/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.08.2016 год.
Делчево

Претседател,
Драган Христов,с.р.

10.
Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево и Барањето за материјална помош Уп
бр.21-368 од 25.08.2016 година, Советот на Општина Делчево,
на својата
41.редовна седница, одржана на ден 30.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на парична помош на
МПЦ-Охридска Архиепископија
Соборен храм „Св.Кирил и Методиј“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево одобрува парична помош во износ од 30.000
денари на МПЦ-Охридска Архиепископија Соборен храм „Св.Кирил и Методиј“Делчево.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат за доизградба на
Соборниот храм „Св.Кирил и Методиј“-Делчево.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе бидат исплатени на жиро-сметка
300210000010259, Комерцијална банка, даночен број 4029988132392.
Член 4
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-2082/1
30.08.2016 година
Делчево

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