ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул„Светозар Марковиќ“ 1
тел./факс 033 411 550
e-mail:info@delcevo.gov.mk

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 8
09.07.2019 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Уредува
Одделение за правни и општи работи

Јули, 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 09.07.2019 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 26. 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 26. седница која се одржа на ден 08.07.2019 година и тоа:
1.

Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година;

2.

Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево;

3.

Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ
„Весели Цветови“ -Делчево;

4.

Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево;

5.

Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки со помал
број на ученици.

6.

Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки со мпомал
број на ученици;

7.

Одлука за давање согласнот на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за расходување и прoдажба на отпаден
материјал;

8.

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

9.

Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
изградба и усогласување на градска магистрална улица „Булевар Македонија“ во ГУП Делчево,
Општина Делчево;

10. Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
изградба и усогласување на профилот на собирна улица (Новопланирана 2) во ГУП Делчево,
општина Делчево;
11. Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
новопроектиран водоснабдителен систем во с.Звегор-општина Делчево;
12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај
на подрачјето на општина Делчево;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 08-1277/1
09.07.2019 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36, став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 23 став 8
од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07,
156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.седница, одржана на ден 08.07.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Делчево за 2019 година
Член 1
Се брише членот 13 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година, бр.092315/1 од 27.12.2018 година, донесена од страна на Советот на Општина Делчево на 18.седница на Советот на
Општина Делчево одржана на 27.12.2018 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1264/1
08.07.2019 год.
Делчево

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

2.
Врз основа на член 41 став 5 и 7 од Законот за основното образование-Консолидиран текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017),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 25.редовна седница,
одржана на ден 08.07.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласнoсот за формирање на паралелки со помал број на ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“Делчево
Член 1
Се дава согласност за формирање на чисти паралелки од 1 до 9 одделние, со помалку од 24 ученици на ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2019/20 година, дадени во Преглед 1 и тоа:
- Во ООУ„Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште (ЦОУ) се формираат по 3 (три)
паралелки во I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII и IX одделние, односно вкупно 27(дваесет и седум) паралелки од I до
IX одделение;
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с. Стамер се формира 1 (една)
паралелка во I одделение, или вкупно 1 (една) паралелка.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Град се формира по 1(една)
паралелка во IV,V, VI, VII, VIII и IX одделение, или вкупно 6 (шест) паралелки.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште се формира по 1
(една) паралелка во, I, II, III VI, VII, VIII и IX одделение, или вкупно 7 (седум) паралелки.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево,Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се формира по 1(една)
паралелка во I, II, III VI, VII, VIII и IX одделение или вкупно 7 (седум) паралелки.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се формира по 1(една)
паралелка во V одделение, или вкупно 1 (една) паралелки.

Член 2
Се дава согласност за формирање на паралелки за ученици со посебни потреби, од 1-9 одделение, во ООУ
„Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2019/20 година, дадени во Преглед 1-А и тоа:
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Централно Општинско Училиште(ЦОУ) се формираат по
1(една) паралелка во V, VI, VII, VIII и IX одделение, односно вкупно 5 (пет) паралелки од I до и IX
одделение;
Член 3
Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки, од 1-5 одделение, во ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево во учебната 2019/20 година и тоа:
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с. Стамер се формира 1 (една)
комбинирана паралелка во II и III, одделение и 1 (една) паралелка во IV и V одделение, односно вкупно
2 паралелки.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Град се формира 1(една)
комбинирана паралелка во II и III, одделение и 1 (една) паралелка во IV и V одделение, односно вкупно
1 паралелка.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Тработивиште се формира 1(една)
комбинирана паралелка во IV и V одделение, односно вкупно 1 паралелка.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Разловци се формира 1(една)
паралелка во IV и V одделение.
- Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште(ПУ) с.Вирче се формира 1(една)
паралелка во II и III одделение, вкупно 1 (една) паралелка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1265/1
08.07.2019 година
Делчево

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

3.
Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на РМ“ бр 23/2013, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19),член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) член 22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна седница, одржана на ден
08.07.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за
систематизација на работните места
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево бр.0101-88/1 од 13.06.2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1266/1
08.07. 2019 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево
Драган Mаневски,с.р.
4.
Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата ( „Сл.весник на РМ“ бр 23/2013, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19),член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) член 22 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на
Општина Делчево“ бр.15/2013), Советот на Општина Делчево, на својата 25.редовна седница, одржана на ден 08.07.
2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за
внатрешна организација
на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево бр.0101-87/1 од 13.06.2019 година
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1267/1
08.07.2019 год.
Делчево

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

5.
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 26.седница, одржана на ден 08.07.2019
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 20192020, од Советот на Општина Делчево се бара согласност за формирање на парелелки со помал број на ученици од
законски утврдениот број -25 и тоа:
Образование/образовен профил

Година

паралелка

Број на ученици

Гимназиско образование -природно- I
математичко подрачје -А

I-1

17

Гимназиско образование
I
-природно-математичко подрачје -А и
природно-математичко подрачје Бкомбинирана

I-2

16

Гимназиско образование
-општествено хуманистичко-А

I

I-3

22

Гимназиско образование
I
-општествено хуманистичко подрачје А

I-4

22

Гимназиско
I
-општествено хуманистичко подрачјекомбинација А

I-5

21

Стручно
образование/комбинирана I
текстилно-кожарска
и
хемискотехнолошка струка

I-6

14

Гимназиско образование
Природно-математичко подрачје А

II

II-1

25

Природно-математичко подрачје Б

II

II-2

12

Општествено-хуманистичко
комбинација -А

подрачје II

II-3

17

Општествено-хуманистичко
комбинација -А

подрачје II

II-4

18

Општествено-хуманистичко подрачје II
комбинација -А и јазично-уметничко
подрачје комбинација-А

II-5

20

Стручно образование
комбинирана текстилно-кожарска
хемиско технолошка струка

II

II-6

15

Гимназиско образование
III
Општествено-хуманистичко подрачје
комбинација -А и
Природно-математичка комбинација
подрачје А и Б комбинирана

III-1

10

Природно-математичка
подрачје Б

III-2

14

и

комбинација III

Општествено-хуманистичко
комбинација А

подрачје III

III-3

18

Општествено-хуманистичко
комбинација А

подрачје III

III-4

18

Општествено-хуманистичко
комбинација А

подрачје III

III-5

19

III

III-6

11

Гимназиско образование
IV
општествено-хуманистичко подрачје
комбинација
А
и
општествено
хуманистичко подрачје комбинација А

IV-1

16

Природно-математичко подрачје Б

IV

IV-2

13

Гимназиско образование
IV
општествено-хуманистичко подрачје А

IV-3

14

Гимназиско образование
IV
општествено-хуманистичко подрачје А

IV-4

19

Стручно образование

IV-5

5

Стручно образование
Текстилно-кожарска струка и хемискотехнолошка струка комбинирана

IV

текстилно-кожарска
технолошка струка

и

ВКУПНО

Хемиско23

23

366

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1268/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6.
Врз основа на член 41 став 5 и 7 од Законот за основното образование-Консолидиран текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017),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 26.редовна седница,
одржана на ден 08.07. 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево
за формирање паралелки со помал
број на ученици
Член 1
Заради намален број на ученици запишани во ООУ „Ванчо Прке“ Делчево, во учебната 2019-2020, Советот на
Општина Делчево дава согласност за формирање на парелелки со помал број на ученици од законски утврдениот
број -24 и тоа:
Основно училиште
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

Паралелки

Број на ученици

I1

17

I2

17

I3

17

II 1

17

II 2

17

II 3

18

III 1

19

III2

14

III 3

15

IV 1

25

IV 2
IV 3

27
13

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ПУ „Ванчо Прке“ - Ѕвегор

V1

21

V2

20

V3

17

VI 1

20

VI 2

19

VI 3

19

VI 4

18

VII 1

12

VII 2

15

VII 3

15

VII 4

10

VIII 1

14

VIII 2

21

VIII 3

17

VIII 4

17

IX 1

15

IX 2

13

IX 3

13

IX 4

15

I

2

Комбинирана (II и III)
IV

5
2

ПУ Ванчо Прке - Габрово

I

5

II

5

III

3

V

6

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Бр.09-1269/1
08.07.2019 год.
Делчево

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

7.
Врз основа на 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), Советот на Општина Делчево, a согласно Одлуката за расходување и продажба на
отпаден материјал УО на ООУ „Ванчо Прке“ бр.02-271/2 од 02.07.2019, Советот на Општина Делчево, на својата
26.редовна седница, одржана на ден 08.07. 2019 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“ за
расходување и продажба на отпаден материјал
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за расходување и продажба на
отпаден материјал согласно законот.
Член 2
Продажбата на материјалот од член 1 на одлуката ќе ја изврши Комисија формирана од страна на УО на ООУ
„Ванчо Прке“-Делчево која претходно ќе изврши процена на материјалот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1270 /1
08.07.2019 год.
Делчево

8.

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

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 26.седница
одржана на ден 08.07. 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 5.511.501,11 ќе
бидат обезбедени од буџетот на општина Делчево за 2019 година.
Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката 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, бр.091047/1 од 07.06.2019 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Совет на општина Делчево
Број 09-1271 /1

Претседател

Делчево, 08.07.2019

Драган Маневски,с.р.

9.

Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( „Службен весник на
РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр.
5/02), Советот на општина Делчево, на својата 26. редовна седница, одржана на ден 08.07.2019 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за изградба и усогласување на
градска магистрална улица – ( Булевар Македонија ) во ГУП Делчево, општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за изградба
и усогласување на градска магистрална улица – ( Булевар Македонија) во ГУП Делчево, општина Делчево.
Член 2
Планираната површина е со намена Е1 комунална инфраструктура ( сообраќајна инфраструктура) со површина од
5000- 5500 м2 а опфатено со :
-Измена и дополна на Детален урбанистички план за локалитет – Грамадна Делчево бр. 07-250 од
31.03.2003 година.
– Измена и дополна на Генерален урбанистички план ( ГУП) Делчево бр. 07-702/1 од 14.11.2008 г за град
Делчево.
Член 3
Потребата за изработка – Проект за инфраструктура за изградба и усогласување на градска магистрална улица –
( Булевар Македонија) во ГУП Делчево, општина Делчево е потребата за усогласување на постоечката со
планираната сообраќајна мрежа и непречено реализирање на предвидените активности на Градоначалникот на
Општина Делчево .
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, престанува да важи одлуката број 09-1166/1 од 10.07.2018 година и се задолжува
Општина Делчево да продолжи со постапката согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 1272/1
08.07.2019 год.
Делчево

10.

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

Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот ( „Службен весник на
РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр.
5/02), Советот на општина Делчево, на својата 26 . редовна седница, одржана на ден 08.07. 2019 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за изградба и усогласување на
профилот на собирна улица – ( Новопланирана 2 ) во ГУП Делчево, општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за
изградба и усогласување на профилот на собирна улица – ( Новопланирана 2 ) во ГУП Делчево, општина Делчево.
Член 2
Планираната површина е со намена Е1 комунална инфраструктура ( сообраќајна инфраструктура) со површина од
4000- 4500 м2 а опфатено со :
-Измена и допона на Детален урбанистички план за локалитет – Грамадна Делчево 07-250 од 31.03.2003 година.
-Измена и дополна на Генерален урбанистички план ( ГУП) Делчево бр. 07-702/1 од 14.11.2008 г за град Делчево.
Член 3
Потребата за изработка – Проект за инфраструктура за изградба и усогласување на профилот на собирна улица –
( Новопланирана 2 ) во ГУП Делчево, општина Делчево е потребата за усогласување на постоечката со планираната
сообраќајна мрежа и непречено реализирање на предвидените активности на Градоначалникот на Општина
Делчево .
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, престанува да важи одлуката број 09-1167/1 од 10.07.2018 година и се задолжува
Општината Делчево да продолжи со постапката согласно законската регулатива .
Член 5
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 1273/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07. 2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

11.

Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на истиот
( „Службен весник на РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на својата 26. редовна седница, одржана
на ден 08.07. 2019 година, донесе

ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект за инфраструктура за новопроектиран
водоснабдителен систем во с.Звегор – општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна документација – Проект
за инфраструктура за новопроектиран водоснабдителен систем во с.Звегор – општина Делчево.
Член 2
Планираната површина е со намена Е1 комунална инфраструктура со површина од 51,16ха, а опфатено
со :
-Општ акт за с.Звегор бр. 09-788/1 од 25.04.2016 г. донесен од Совет на општина Делчево.
Член 3
Потребата за изработка – Проект за инфраструктура за новопроектиран водоснабдителен систем
во с.Звегор – општина Делчево е потребата за усогласување на постоечката со планираната сообракајна
мрежа и непречено реализирање на предвидените активност на Градоначалникот на Општина Делчево .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.

Број 09 – 1274/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07. 2019 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

12.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), а во врска
со член 22, 43 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ бр.68/2004, 127/06, 114/09,
83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 06/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15,
193/15, 37/16, 71/16, 64/18 и 163/18), Советот Општина Делчево на 26. Седница, одржана на 08.07.2019 година,
донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на општина
Делчево
Член 1
Во членот 4 став 1 текстот „4 години“ се заменува со „5 години“.
Член 2
Во член 5 став 1 алинеите се заменуваат со следните:
ЛИНИЈА БР.1: ДЕЛЧЕВО-с.ГАБРОВО
ЛИНИЈА БР.2: ДЕЛЧЕВО-с.ЅВЕГОР
ЛИНИЈА БР.3: ДЕЛЧЕВО-с.СТАМЕР
ЛИНИЈА БР.4: ДЕЛЧЕВО-с.ГРАД
ЛИНИЈА БР.5: ДЕЛЧЕВО-с.ВИРЧЕ
ЛИНИЈА БР.6: ДЕЛЧЕВО-с.ТРАБОТИВИШТЕ
ЛИНИЈА БР.7: ДЕЛЧЕВО-с.СТАР ИСТЕВНИК-с.НОВ ИСТЕВНИК
ЛИНИЈА БР.8: ДЕЛЧЕВО-с.РАЗЛОВЦИ
ЛИНИЈА БР.9: ДЕЛЧЕВО-ГОЛАК (сабота и недела)
ЛИНИЈА БР.10: ДЕЛЧЕВО-с.БИГЛА-с.ИЛИОВО-с.ТУРИЈА
ЛИНИЈА БР.11: ДЕЛЧЕВО-с.ОЧИПАЛА-с.ДРАМЧЕ
ЛИНИЈА БР.12: ДЕЛЧЕВО-с.ВЕТРЕН-с.КИСЕЛИЦА
ЛИНИЈА БР.13: ДЕЛЧЕВО-ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „ДЕЛЧЕВО“
ЛИНИЈА БР.14: ДЕЛЧЕВО - ЧИФЛИК
ЛИНИЈА БР.15: ВИРЧЕ – ГРАД – СТАМЕР – ДЕЛЧЕВО
ЛИНИЈА БР.16: БИГЛА (Крзно и стара школа) – ИЛИОВО (Марковска маала и Витановска
маала) – ДРАМЧЕ (Димовска маала) – ДЕЛЧЕВО
ЛИНИЈА БР.17: ДЕЛЧЕВО – СТАМЕР – ГРАД – ТРАБОТИВИТЕ – РАЗЛОВЦИ
ЛИНИЈА БР.18: ОЧИПАЛА – ВЕТРЕН – ПОЛЕТО – ДЕЛЧЕВО
Во ставот 4 пред зборот лиценца се додаваат зборовите „извод од“, а по зборот дозвола се додаваат зборовите
„патен налог во оригинал“.
Член 3
Во член 6 по ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7, 8 кои гласат:
Патничка линија е линија која покрај почетна и крајна станица има и повеќе попатни станици.
Директна линија е линија која има само почетна и крајна станица без попатни станици.
Брза линија е линија на која според одобрениот возен ред качување и слегување на патници се врши само во
поголеми и позначајни населени места согласно одобрениот возен ред.
Ставот 6 станува став 9.
Во ставот 7 кој станува став 10 се додава една нова алинеја која гласи:
„- ценовник за превоз по патник идентичен со цените од Одлуката за тарифа за општински линиски превоз на
патници.“

Ставовите 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
Член 4
По членот 6-в се додава нов член 6-г, кој гласи:
Член 6-г
При утврдување на возниот ред за нова линија, односно за промена на возни редови на одобрени линии, доколку
на трасата на линијата за веќе одобрен возен ред, има две зеднички станици, превозникот треба да го има предвид
временскиот интервал на поаѓање кој за општински возни редови изнесува:
Должина на линијата во км

Минимална временска разлика во минути
пред / после

0 - 40 км

10

Поаѓање е време кое го означува почетокот на извршување на превозот на почетната и на сите попатни станици
наведени во возниот ред.
Во општинскиот линиски сообраќај за време на врвно оптоварување почнувајќи од 6,00 до 8,00 часот претпладне и
од 14,00 до 17,00 часот попладне, временскиот интервал може да се намали за 50% за релации до 40 км.
Доколку возниот ред за линијата е со повеќе поаѓања кои не можат да се одржуваат со едно возило, превозникот
треба за тие возни редови да поседува толку возила и возачи колку што е потребно за да може да ги одржува сите
поаѓања за кои му се издадени дозволи сметајќи ги и возилата кои му се потребни за одржување на ново
одобрените возни редови за превоз на патници.
Член 5
Во член 12 зборовите „единствениот возен ред“ се заменуваат со зборовите „возниот ред“ и зборовите
„периодично на 6 (шест) месеци“ се заменуваат со зборовите „по одобрувањето на новите возни редови и извршена
промена на возни редови за одобрени линии“.
Член 6
Во членот 14 став 1 по зборот „лиценца“ се додаваат зборовите „и изводи од лиценца“.
Во ставот 6 по зборот „дозвола“ се додаваат зборовите „со возен ред со станици и термини за поаѓање и
пристигнување“, по зборовите „патен налог“ се додаваат зборовите „во оригинал“
Член 7
Во член 33 се додава нов став 2 кој гласи:
„Со денот на влегување во сила на оваа измена и дополна на Одлуката за уредување на превозот во патниот
сообраќај на подрачјето на општина Делчево, престанува да важи Одлуката за определување на критериуми за
начинот и постапката за издавање и одземање на дозволата за вршење на општински линиски превоз и
распределување на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз како и критериуми за начинот на
утврдување и одобрување на возен ред за линија во општинскиот линиски превоз на патници бр.07-1479 од
14.11.2005 година.
Член 8

Се задолжува Комисијата за комунални работи и сообраќај да утврди пречистен текст на Одлуката во соработка со
Одделението за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и сообраќај.
Член 9
Оваа Одлука за измена и дополна на Одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на
општина Делчево, влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

08.07.2019 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

