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SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA DEL^EVO

Broj 8
07.08. 2017 godina
Slu`ben glasnik na Op{tina Del~evo
Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten
де ј нос т и

Ureduva
Oddelenie za
pravni i op{ti raboti и ј а в н и

Август, 2017

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.
5/2002) и член 42 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина
Делчево“ бр.15/2013), Градоначалникот на Општина Делчево на ден 07.08. 2017 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 52. 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
52. Седница која се одржа на ден 04.08.2017 година и тоа:
1. Oдлука за вклопување на бесправно изграден објект – со намена А4 викенд куќа во урбанистичко планска
документација на барање на Милојка Илиева,
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Делчево„.
Број 08- 993/1
07.08.2017 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Дарко Шехтански с.р

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево на, на
својата 52. редовна седница, одржана на ден 04.08.2017 година донесе

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект - со намена А4 викенд кука во урбанистичкопланска документација на барање на Милојка Илиева
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп
I бр. 12-616 од 31,03,2016 г, од страна на Милојка Илиева Делчево , а кое се однесува на
бесправно изграден објект означен во елаборат како зграда бр.1-со намена А4 викенд кука ,
изграден на КП бр. 601 КО Звегор вон гр. запишана во имотен лист бр.753 , , 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- 991/1
04.08.2017 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов с.р

