ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ул.Светозар Марковиќ“ 1
тел./факс 033 411 550
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 3
05.03.2020 година

Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен

Март

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 05.03.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 36. 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 36.
седница која се одржа на ден 04.03.2020 година и тоа:
1.Одлука за упис на ученици во Прва година во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево во учебната 2020-2021 година;
2.Заклучок за усвојување na Кварателен извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2019 година,
квартал 4 со Заклучок за усвојување;
3.Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;
4.Програма за управување со отпад за 2020 година во Општина Делчево;
5.Oдлука за давање на користење,управување, одржување и заштита на движни ствари -Фотоволтаичен соларен
ситем;
6.Oдлука за давање на користење, управување, одржување и заштита на движни ствари -Фотоволтаичен соларен
ситем;
7.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Јангел Стојковски;
8.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект гаража зграда бр.2 куќа по барање на Ванчо Илиев;
9.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект со намена А4 викенд куќа по барање на Панте Георгиев;
10.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Љубомир Величковски;
11.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Соња Кузмановска, Маца Мачкова и
Оливера Николова;
12.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект со намена В5 зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
13.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект со настрешница зграда бр.2 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;

14.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.4 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
15.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.3 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
16.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.2 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
17.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.5 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
18.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект манастрирски конак зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
19.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект манастир зграда бр.1, к.п.бр.3085 по барање на МАКЕДОНСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
20.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект манастир зграда бр.1, к.п.бр.3782 по барање на МАКЕДОНСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
21.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект трпезарија зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
22.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект со намена В5 црква зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
23.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект со намена В5 (објект за крштевање) зграда бр.1 по барање на МАКЕДОНСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
24.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект станбена куќа по барање на Дејан Ристовски;
25.Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден
објект надвор од плански опфат објект со намена А4 по барање на Борис Цветковски;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Делчево“.
Број 08- 555 /1

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО

05.03.2020 година

Градоначалник,

Делчево

Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно
член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Северна
Македонија“44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 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, 67/2017и 64/2018), Советот на Општина Делчево, на својата 36. редовна седница, одржана на
ден04.03. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за упис на ученици во Прва година
во СОУ „Методи Митевски-Брицо“ во учебната 2020/2021 годинa
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува бројот на ученици за упис во Прва година за учебната 2020/2021 во СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево и тоа:
I.Гимназиско образование
170 ученици распоредени во 5 пралелки

II.Стручно образование
1.Текстилно-кожарска струка
-Техничар за изработка на облека 4-годишно траење
34 ученици распоредеи во 1 паралелка
-Техничар за моделирање на облека 4-годишно траење
34 ученици распоредеи во 1 паралелка
1. 2. Хемиско-технолошка струка
-Прехранбрен техничар 4-годишно траење
34 ученици распоредени во 1 паралелка
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-524/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.03.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

2.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 36. редовна седница, одржана на ден 04.03. 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на општина Делчево
за периодот 01.01.2019 до 31.12.2019
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево за периодот
01.01.2019 до 31.12.2019.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-525/1
04.03.2020 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево
Драган Маневски,с.р.
3.Врз основа на член 36 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), а во

O D L U K A од Законот за буџетите („Сл.весник на
врска со член 34
РМ“ бр.64/2005, Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot naOp{tina Del~evo 04/2008, 103/2008,
Za 2020 godina
156/09, 95/2010, 180/2011, 171/2012 и
167/16), Советот на
Општина Делчево, на својата 36 .седница,
одржана на ден 04.03.2020 година, донесе
^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina Del~evo
za 2020 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka
Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

SAMOFINAN.
DOTACII DONACII KREDITI

741114Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina
742119Drugi op{ti i tekovni donacii

i se rasporeduvaat na slednite rashodni potstavki :
JK0 JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI)
486120 Kupuvawe na kamioni
K10 BIBLIOTEKARSTVO
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni
402110 Osnovni pridonesi za PIO
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
421110 Elektri~na energija
421120 Vodovod i kanalizacija
421320 Telefon i telefaks
421440 Transport na lu|e
423110 Kancelariski materijali
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena
423990 Drugi materijali
424210 Odr`uvawe na zgradi
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
425990 Drugi dogovorni uslugi
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii
426210 Rashodi za reprezentacija
426310 Seminari i konferencii
426990 Drugi operativni rashodi
464990 Drugi transferi
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija
485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE
402110 Osnovni pridonesi za PIO
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
421110 Elektri~na energija
421240 Te~ni goriva
421320 Telefon i telefaks
421410 Goriva i masla (motorni vozila)
423110 Kancelariski materijali
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci
423620 U~ili{ni materijali

0
0
0

0

13.973.111
0
13.973.111

0

0
2.450.000
2.450.000

0
0
0

2.450.000

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

112.000
37.000
16.000
6.000
9.000
5.000
5.000
150.000
20.000
26.000
20.000
60.000
5.000
20.000
20.000
10.000
20.000
10.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000
102.000
10.000
10.000
10.000
20.000
30.000
10.000
50.000
20.000
260.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

170.000
70.000
20.000
40.000
300.000
400.000
5.000
10.000
20.000
30.000
10.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena
423990 Drugi materijali
424210 Odr`uvawe na zgradi
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
425790 Drugi obrazovni uslugi
425970 Konsultantski uslugi
425990 Drugi dogovorni uslugi
426210 Rashodi za reprezentacija
426310 Seminari i konferencii
426990 Drugi operativni rashodi
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
480190 Kupuvawe na druga oprema
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti
485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici
N20 SREDNO OBRAZOVANIE
421110 Elektri~na energija
421120 Vodovod i kanalizacija
421130 \ubretarina
421240 Te~ni goriva
421310 Po{ta
421410 Goriva i masla (motorni vozila)
423110 Kancelariski materijali
423990 Drugi materijali
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
425970 Konsultantski uslugi
426990 Drugi operativni rashodi
464940 Transferi pri penzionirawe
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema
480190 Kupuvawe na druga oprema
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti
485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici
V10 DETSKI GRADINKI
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni
401310 Personalen danok na dohod od plata
402110 Osnovni pridonesi za PIO
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
421110 Elektri~na energija
421120 Vodovod i kanalizacija
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci
423720 Materijali za razni popravki
423990 Drugi materijali
425990 Drugi dogovorni uslugi
426210 Rashodi za reprezentacija
426310 Seminari i konferencii
426410 Objavuvawe na oglasi

09-526/1

0
0
0
0

5.000
30.000
20.000
30.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.000
50.000
20.000
1.568.750
10.000
20.000
100.000
20.000
20.000
50.000
130.000
200.000
330.000
1.648.750
40.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100.000
50.000
50.000
900.000
30.000
5.000
30.000
30.000
30.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.000
500.000
30.000
35.000
15.611
30.000
50.000
3.177.000
20.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

625.000
100.000
184.000
74.000
5.000
12.000
105.000
100.000
500.000
60.000
60.000
500.000
10.000
50.000
20.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.Врз основа на член 19 од Законот за управување со отпад (,,Сл.весник на РМ,,бр. 68/2004),а
согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.,весник на РМ бр.5/02)
Советот на Општина Делчево, на својата 36.редовна седница одржана на ден 04.03.2020 година
донесе
ПРОГРАМА
за управување со отпад за 2020година
во Општина Делчево
1.Вовед
Согласно член 19, став 1, точка 2 од Законот за управување со отпад (“Службен весник на РМ“
бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 9/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15)
за спроведување на своите планови за управување со отпад, општините изготвуваат годишни
програми. Законот пропишува дека овие програми треба да бидат во согласност со Планот за
управување со отпадот, како и со Националната Програма за управување со отпадот која ги донесува
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и
Националната Стратегија за управување со отпадот што ја донесува Владата на Републиката.
Советот на Општина Делчево во 2019 година го има донесено четиригодишниот план за
управување со отпад на Општина Делчево ( 2019-2023 ) и истиот истата година има добиено
согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Програмата е изработена согласно барањата на Законот за управување со отпадот, во
согласност со Стратегијата за управување со отпад (2008-2020), Националниот план за управување со
отпад ( 2009-2015) и Планот за управување со отпад на Општина Делчево ( 2019-2023).
Стратегиска цел бр.1
Подобрување на управување со општинската депонија
Постојниот начин на депонирање на отпадот не ги задоволува елементарните стандарди за
основно депонирање. Самата депонија исто така не ги задоволува основните стандарди за ваков вид
на депонии. Поради тоа една од примарните акции за 2020година е создавање на основни услови за
соодветно управување на депонијата, а тоа е преку регионален пристап во управувањето со отпад.
Изработен е и во тек е потврдување на документот за регионално управување со отпад и после
негово усвојување од страна на МОЕПП општината е потребно да се приклучи кон спроведување на
мерките и активностите на истата.
Општина Делчево- дел од регионалниот систем за управување со отпадот
Регионалниот пристап во решавање на управувањето со отпадот, според НПУО е единствен
начин за создавање на одржлив систем за управување со отпадот. Дефинираните приоритети на
државно ниво од аспект на заштита на животната средина се решавање на управувањето со
комуналниот цврст отпад и решавање на проблемот со нетретирање на отпадните комунални води.
Како прв чекор за реализацијата на оваа стратешка цел беше изработката на физибилити студија за
регионално управување со отпад за Источниот плански регион.
Во согласност со Националниот план за управување со отпад и неговите зацртани цели, во
текот на 2014 година еден многу значаен документ- Регионалниот план за управување со отпад во
Источен плански регион беше одобрен од страна на Министерството за животна средина и
просторно планирање , а потоа во 2015 година истиот беше усвоен од страна на советите на сите
општини во Источниот плански регион и Општина Свети Николе која што е приклучена кон овој
регион за прашањата на регионално управување со отпад.

Според целите и насоките на Регионалниот план, во моментот се спроведуваат два многу
значајни проекти, а уште неколку се планирани за натамошниот период. Сите овие проекти
финансирани се од страна на Европската Унија, со грантови односно неповратни средства во висина
од 85% од буџетите на проектите и 15% од буџетот на Републиката.
Во согласност со насоките од Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански
регион, се спроведуваат два проекти:
1.
Подготовка на техничка спецификација за набавка на опрема за собирање и транспортирање
на отпад во Источниот и Североисточниот регион и
2.
Подготовка на техничка и тендерска документација за затворање на несоодветни депонии и
диви депонии во Источниот и Североисточниот регион.
Затворањето на депониите ќе се изведува во 2 фази:
Прва фаза: Расчистување на дивите депонии (вкупно 102 диви депонии во двата региони) и
затворање на помалите општински депонии и депониите кои претставуваат висок ризик кон
животната средина и
Парцијално затворање на останатите депонии, кои би останале оперативни и би ги прифаќале и
количините на отпад од општините чии што депонии би биле веднаш затворени.
Согласно Планот за затворање на депониите, депонијата во Делчево ќе биде оперативна во
преодниот период (преоден период Источен регион 2016-2020).
Втора фаза: Комплетно затворање на оперативните депонии, откако ќе се отворат
регионалните центри за управување со отпад.
Стратегиска цел бр.2
Процена на видот и количеството отпад што се создава на територијата на Општина Делчево
Проценката на сегашната состојба опфаќа голем број видови отпад како комунален отпад,
комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, инертен отпад (градежен шут), опасен отпад
создаден од различни субјекти, како и одреден број специфични видови отпад како: преносливи
батерии, медицински отпад, земјоделски отпад, отпадни гуми, отпадни масла, отпадна електронска
и електрична опрема. Сепак, подетално се анализирани состојбите со видовите отпад кои се во
директна надлежност на локалната самоуправа: комунален, комерцијален, друг вид (како на пр.
Индустриски) неопасен отпад и инертен отпад-градежен шут. Анализирано е создавањето на овие
отпади како и сите операции кои се застапени во постапувањето со нив: собирање, транспортирање,
третман, преработката, со акцент на рециклирањето како и компостирањето и отстранување со
депонирање.
Стратегиска цел бр.3
Извори на финансирање на мерките и активностите (инструментите)
Финансирањето на различните мерки и активности (инструменти) предвидени со Програмата се
реализира преку повеќе извори како:
1. Буџет на Општина Делчево ;
2. Буџет на РМ
3. Меѓународни финансиски институции (Светска банка, и сл.);

1.Опис и отценка на постоечката состојба во управувањето со отпад во ЕЛС-Делчево
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
институција
1.Евидентирање на типови и
1.1.Развивање на соодветна МЖСП
количини на отпад, кои се создаваатбаза на податоци за
Општина Делчево
во Општината и нивно соодветно генерираните количини и
управување.
видови на отпад
1.2. Развивање на систем за
сепарирање и собирање
биоразградлив отпад
1.Порамнување на отпадот на на
-Анализа на затекнатата
Општина Делчево и 200.000
депонија ,,Острец,,и посипување со
ситуација
ЈПКД ,,Брегалница,,
слој од земја со цел да се
-Проценка на финансиските
спречи самозапалувањето, а
средства потребни за
потоа ќе се пристапи
реализација на активноста
кон депонирање по ред

3.Дооградување на неоградени-Анализа на критични места
места на дел
за оградување
од депонија ,,Острец,, и и
воведување на чуварска служба

4.Регионален
пристап
управувањето со отпад
-Општина Делчево дел
регионалниот
систем
управување со отпадот

ЈПКД,,Брегалница,, 100.000

во -Учество во регионално ЈПКД,,Брегалница,,
решавање на управувањето Општина Делчево
со отпад
МЖСПП
од
за -Следење на насоките на
дејствување во реализација
на
проектите
се
до
затварање на оперативните
депонии

5.Евидентирање на дивите депонии4.1. Теренска обиколка на
Општина Делчево 100.000
целата територија на
ЈПКД,,Брегалница,,
Општината
4.2. Проценка на капацитетите
на сите диви депонии
-зелени појаси( засадување на
дрвја и затревување)

Извори на
финансирање
МЖСП
Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,

Со сопствени
средства

Со сопствени
средства

Меѓубародни
финансиски
институции
МЖСПП

Општина Делчево

6. расчистување на дивите депонии6.1.Подготовка на План за
Општина Делчево
и рехабилитација на истите
затварање на дивите депонии
и нивна ревитализација
6.2Чистење/затварање на диви
депонии
6.3. Ревитализација на
просторите, зафатени со диви
депонии

Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

7.Собирање на растителен отпад од-Со предходна консултација
дворните места во текот на месец и соработка со населението
октомври,ноември и декември

ЈПКД,,Брегалница,, 50. 000

ЈПКД,,Брегалница,,

-По предходна консултација ЈПКД,,Брегалница,, 50.000
и известување на населението

ЈПКД,,Брегалница,,

8.Собирање на габаритен отпад
од домакинствата

9.Собирање и селектирање на ПЕТ -Поставување на садови за
ЈПКД,,Брегалница,,
амбалажа и отпадот од хартија
селекција
Општина Делчево
-Едукација на населението за
бенефитите од селективниот
пристап на управување со
отпад

2.Зголемување на бројноста на садови за собирање на отпад на јавните површини
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
институција
1.Замена и поправка на садовите -Отстранување на старите Општина Делчево и 50.000
за собирање на отпад поставени садови;
ЈПКД,,Брегалница,,
на јавните површини и да се
-Поправка каде е е можно;
постават нови на местата на кои -Одредување на лoкации за
има потреба од истите и на трите поставување на нови
парцели на градските гробишта

Програма на Влада
за та за
озеленување-преку
проекти за
зголемување на
зелените површини
и
Програма за
животна средина

ЈПКД Брегалница
Општина Делчево
МЖСПП

Извори на
финансирање
ЈПКД,,Брегалница,,

2.Зголемување на бројот на
-Поведување на тендерска Општина Делчево
контејнери во градските и селскитепостапка за избор на фирмаЈПКД Брегалница
подрачја
за набавка на контејнери
-Поставување на контејнери
во с.Разловци, Град, Вирче
И Стамер.

3.Управување со опасен отпад
Задачи
Активности
1.Одредување на локации за
собирање отпад за стакло и
-Јавна кампања
склучување на договор со фирма-Склучување на договор со
за преземање на истиот
лиценцирана фирма
2.Решавање на проблемот со
управување со отпадни гуми и
масла
3.Решавање на проблемот
управување со отпад
од животинско потекло

Одговорна
Буџет
институција
Општина Делчево и 20 000
ЈПКД,,Брегалница,,

Извори на
финансирање
Општина Делчево и
ЈПКД,,Брегалница,,

-Иницирање за интегрално Општина Делчево
решавање на проблемот

.................... Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

со
Одредување на локација за Општина Делчево
закопување на изумрени
животни

.................... Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

4.Едукација на населението
Задачи
1.Подигнување на јавната свест
кај населението

Број 09-527/1

300.000.00 Општина Делчево
ЈПКД Брегалница

Активности
-Информирање на јавноста
-Припрема на кампањата
-Спроведување на кампањата
-Амализа на остварените
резултати
-Организирање на акции

Одговорна
Буџет
институција
Општина Делчево 50.000

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.03.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

Извори на
финансирање
Општина Делчево

5.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), член 44 став 4 од Законот за располагање со стварите во државна сопственост и
стварите во општинска сопственост („Сл.весник на РМ“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и
„Сл.весник на РСМ“ бр.101/19, а согласно Договор за грант бр.MSIP-MF-IPA-NCB-001-18Проектирање и изведба на фотоволтаични системи во руралните општини, Советот на општина
Делчево, на својата 36.редовна седница, одржана на ден 04.03.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење, управување, одржување
и заштита на движни ствари -Фотоволтаичен соларен ситем
Член 1
Со оваа одлука Општина Делчево како досегашен корисник, го дава на користење, управување,
одржување и заштита -Фотоволтаичниот соларен ситем со моќност 15 kw, на ООУ „Свети Климент
Охридски“-Делчево.
Фотоволтaичниот соларен систем е инсталиран на кровната површина на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево.
Член 2
ООУ „Свети Климент Охридски“ -Делчево се обврзува на редовно одржување и заштита на
системот, согласно техничките упатства и неговите карактеристики.
Член 3
Примопредавањето на Фотоволтаичниот соларен ситем-фотонапонски панели за производство на
електрична енергија и комплетната документација за истиот ќе се изврши од страна на Комисија
формирана од Градоначалникот на Општина Делчево за што ќе биде составен Записник.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-528/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.03. 2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), член 44 став 4 од Законот за располагање со стварите во државна сопственост и
стварите во општинска сопственост („Сл.весник на РМ“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и
„Сл.весник на РСМ“ бр.101/19, а согласно Договор за грант бр.MSIP-MF-IPA-NCB-001-18Проектирање и изведба на фотоволтаични системи во руралните општини, Советот на општина
Делчево, на својата 36.редовна седница, одржана на ден 04.03.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење, управување, одржување
и заштита на движни ствари -Фотоволтаичен соларен ситем
Член 1
Со оваа одлука Општина Делчево како досегашен корисник, го дава на користење, управување,
одржување и заштита -Фотоволтаичниот соларен ситем со моќност 15 kw, на ООУ „Ванчо Прке“Делчево.
Фотоволтaичниот соларен систем е инсталиран на кровната површина на ООУ „Ванчо Прке“Делчево.
Член 2
ООУ „Ванчо Прке“ -Делчево се обврзува на редовно одржување и заштита на системот, согласно
техничките упатства и неговите карактеристики.
Член 3
Примопредавањето на Фотоволтаичниот соларен ситем-фотонапонски панели за производство на
електрична енергија и комплетната документација за истиот ќе се изврши од страна на Комисија
формирана од Градоначалникот на Општина Делчево за што ќе биде составен Записник.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-529/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

04.03. 2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево , на својата 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 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 Јангел Стојковски
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. 12-2220 од 02,09,2011
година, од страна на Јангел Стојковски ул.„ Бул.Македонија бр.29/1-12“ - Делчево за бесправно
изграден објект , Објек станбена куќа , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 2551
КО Вирче и КП бр. 2552 КО Вирче запишана во имотен лист бр.600 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 09-530/1
04.03.2020 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 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03. 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, 2 –по барање на Ванчо Илиев
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. 12-1494 од 29.08.2011

година, од страна на Ванчо Илиев од с.Град - Делчево за бесправно изграден објект, Објект гаража – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 6387/1 КО Град запишана во имотен лист
бр.1228 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 09-531/1
04.03.2020 година
Делчево

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

9.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево на својата 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 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 Панте 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. 12-2559 од 03.09.2011
година, од страна на Панте Георгиев ул.„Маршал Тито бр.144“- Делчево за бесправно изграден објект,
Објект со намена А4 викенд куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 4314 КО
Делчево запишана во имотен лист бр.2132 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 09-532/1
04.03.2020 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 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 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 Љубомир Величковски
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. 12-2383 од 03.09.2011
година, од страна на Љубомир Величковски од с.Вирче- Делчево за бесправно изграден објект, Објект
станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 2947 КО Вирче запишана
во имотен лист бр.38 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 09-533/1
04.03.2020 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 36. редовна седница, одржана на
ден 2020 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 Соња Кузмановска, Маца Мачкова и Оливера Николова
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. 12-241 од 02,11,2018 година,
од страна Соња Кузмановска ул.„Никола Тесла бр.2/1-34“ - Скопје, Маца Мачкова ул.„Александар
Турунџов бр.29А“ - Скопје и Оливера Николова ул.„ Ванчо Китанов бр.13“- Струмица за бесправно

изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг реден бр. 2 изграден на КП бр.
2331 КО Вирче запишана во имотен лист бр. 110 и КП бр. 2328 КО Вирче запишана во имотен лист бр.
100 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 09-534/1
04.03.2020 година
Делчево

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

12.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево на својата 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект со намена В5 згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-781 од 18.08.2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект со намена В5 – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 3689 КО Ветрен запишана во имотен лист
бр. 106 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 09-535/1
04.03.2020 година
Делчево

13.

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 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 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 МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје- Центар за бесправно изграден објект , Објект настрешница – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 3782 КО Делчево запишана во имотен лист
бр. 10424 и КП бр. 5015/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 3601 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 09-536/1
04.03.2020 година
Делчево

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

14.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект трпезарија згр, бр, 4 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар

Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект трпезарија – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 4 изграден на КП бр. 3083/2 КО Делчево запишана во имотен
лист бр. 10424 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 09-537/1
04.03.2020 година
Делчево

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

15.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево, на својата 36.редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект трпезарија згр, бр, 3 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект трпезарија – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 3 изграден на КП бр. 3083/2 КО Делчево запишана во имотен
лист бр. 10424 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 09-538/1
04.03.2020 година
Делчево

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

16.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“

број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево , на својата 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект трпезарија згр, бр, 2 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект трпезарија – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 3083/2 КО Делчево запишана во имотен
лист бр. 10424 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 09-539/1
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 Делчево, на својата 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект трпезарија згр, бр, 5 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар

Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект трпезарија ,
означен во елаборат како зг рада бр. 5 изграден на КП бр. 3083/2 КО Делчево запишана во имотен
лист бр. 10424 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 09-540/1
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36.редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект манастирски конак згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје- Центар за бесправно изграден објект , Објект манастирски конак
– , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 3083/2 КО Делчево и КП бр.3084 КО
Делчево запишана во имотен лист бр. 10424 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 09-541/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
04.03.2020 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 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект манастир згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект манастир – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.3085 КО Делчево запишана во имотен лист
бр. 10424 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 09-542/1
2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36.редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект манастир згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-782 од 18,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект манастир – ,

означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 3782 КО Делчево запишана во имотен лист
бр. 10424 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 09-543/1
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36. редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект трпезарија згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-942 од 23,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект трпезарија – ,
означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 688 КО Трабптовоште запишана во имотен
лист бр. 68 и КП бр.683 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 164 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 09-544/1
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36.редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект со намена В5-црква згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-942 од 23,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар
Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект со намена В5 црква – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 688 КО Трабптовоште запишана
во имотен лист бр. 68 и КП бр.687 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 905 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 09-545
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36.редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект со намена В5 (објект за крштевање) згр, бр, 1 –по барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
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. 12-942 од 23,08,2011 година,
од страна на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА – Скопје ул.„Булевар

Партизански Одреди бр.12“ – Скопје - Центар за бесправно изграден објект , Објект со намена В5
(објект за крштевање) – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 688 КО
Трабптовоште запишана во имотен лист бр. 68 и КП бр.687 КО Тработивиште запишана во имотен лист
бр. 905 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 09-546/1
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36 редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 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 Дејан 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. 12-8 од 10.01.2018 година,
од страна на Дејан Ристовски од с.Драмче - Делчево за бесправно изграден објект , Објект станбена
куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 2137 КО Делчево запишана во
имотен лист бр.9894 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 09-547/1
04.03.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 36.редовна седница, одржана на
ден 04.03.2020 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 Борис Цветковски
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. 12-863 од 22,08,2011 година,
од страна на Борис Цветковски ул.„Иво Лола Рибар 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. 4303/1
КО Делчево запишана во имотен лист бр. 819 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 09-548/1
04.03.2020 година
Делчево

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

