СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 12
31.07.2020 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

ЈУЛИ ,2020

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 31.07.2020
година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 42. 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 42. седница која се одржа на ден 31.07.2020 година и тоа:
1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на
критериумите, условите и постапката за доделување на еднократна парична помош;
2. Одлука за утврдување на приоритет на проект;
3. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент
Охридски“-Делчево за 2021 година;
4. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици
на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
5. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните мјеста во ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево;
6. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“Делчево за 2021 година;
7. Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на
паралелки со помал број на ученици;
8. Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за формирање паралелки
со помал број на ученици;
9. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување.
10. Одлука за именување на пешачки мост на р.Брегалница;
11. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект Млин

за сточна храна, зграда број 1-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
12. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
кланица, зграда број 2-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
13. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект за
одгледување свињи, зграда број 3-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
14. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект за
одгледување свињи, зграда број 4-по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево;
15. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Љупчо Арсовски;
16. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Винко Димитров;
17. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Ванчо Тренчовски;
18. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Киро Јовевски;
19. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Слободан Китанов;
20. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објект
за сместување на храна за животни зграда бр.1 по барање на Орце Стоименовски и
Јасминка Стоименовска;
21. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Ристе Миленков;
22. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
помошен објект зграда бр.2 по барање на Ристе Миленков;
23. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
станбена куќа зграда бр.2 по барање на Благој Петровски;

24. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Јованчо Стоименовски;
25. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект
станбена куќа зграда бр.1 по барање на Дејан Петров;
26. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Слободан Николов;
27. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект викенд
куќа зграда бр.1 по барање на Зоран Стоичовски;

II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Делчево“.

Број 08-1303 /1
31.07.2020 година
Делчево

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1. Врз основа на член 22, член 36 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник 5/2002), член 6, член 11 и член 306 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен
весник на Република Северна Македoнија“ брoj 104/19 и 146/19), а во врска со член 15 точка
7 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево “ број 15/2013 и
2/2019) Советот на Општина Делчево на својата 42.седница, одржана на ден 30.07.2020
година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на критериумите, условите
и постапката за доделување на еднократна парична помош
Член 1
Во членот 3 точката 6. точката на крајот на реченицата се брише и се заменува со
точка и запирка.
По точката 6. се додава нова точка 7. која гласи:
7. Еднократна парична помош за прваче.
Член 2
Во членот 6 во ставот 3 од овој правилник зборовите „од 12.000денари“ се
заменуваат зборовите: „кој е пропишан како минимална плата утврдена со закон“.
Член 3
Во членот 9 во ставот 1 од овој правилник зборовите „ на територијата на Општина
Делчево“ се бришат.
Член 4
По членот 9 се додава нов наслови и нов член 9-а, кој гласи:
Еднократна парична помош за прваче
Член 9-а
Право на еднократна помош за прваче има секое семејство кое го запишале своето
дете- прваче во основно училиште на територија на Општина Делчево.
Висината на парична помош за секое прваче изнесува 3.000 денари.
Постапката за доделување на парична помош за прваче се поведува со поднесување
на писмено барање до архивата на Општина Делчево.
Со поднесувањето на барањето подносителот потпишува изјава за користење на
неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на парична
помош.
Потребна документација за остварување на правото на парична помош за прваче е:
- Важечка лична карта на еден од родителите;

-

Извод од матичната книга на родените за детето;
Потврда за запишан ученик во прво одделение заверена од основното училиште
трансакциона сметка на барателот.
Документите од став 5 овој член подносителот на барањето ги приложува на увид.
Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се
поднесува во рок од три месеци од почетокот на школската година.
Доколку барателот ги исполнува пропишаните услови, Градоначалникот на Општина
Делчево донесува решение за доделување на еднократна парична помош за прваче.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Делчево.

Бр. 09 – 1272/1
30.07.2020 година
Делчево

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

2.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 143 став 2 од Деловникот на Советот на општина Делчево, Советот на
општина Делчево на својата 42. седница одржана на ден 30.07.2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект
Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Изработка на Проект за изградба –
Предмер-пресметка за водоснабдување на Зимски рекреативен центар Голак“ за аплицирање до
Фондот за техничка документација кој се спроведува како дел од проектот „Градење на општинските
капацитети за имплементација на проекти“, финансиран од Шведската агенција за меѓународен
развој (СИДА)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на општина
Делчево“.

Бр.09-1273/1
30.07.2020 година
Делчево

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

3.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор(Службен весник на Република Македонија бр.27/2014 и 198/2018), а согласно член
32 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево , на својата 42. редовна
седница, одржана на ден 30.07.2020 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на “OOУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2021 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“ Делчево за
2021 година бр.04-336/1 од 21.07.2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Делчево“
Број 09-1274/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.07.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

4.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 42.редовна седница, одржана на ден30.07 .2020 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 20
ученици на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево во учебната 2020/21 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 I,VI, VII, VIII и IX одделение, или вкупно 5 (пет)
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, 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 I одделение, или вкупно 1 (една) паралелка.
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 2020/21 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 2020/21 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 2 паралелки.
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,вкупно 1 (една) паралелка.



Во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево, Подрачно училиште (ПУ) с.Вирче се
формира 1 (една) паралелка во IV и V 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 09-1275/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.07.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

5.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 42.редовна седница, одржана на ден
30..07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Весели
Цветови“-Делчево бр.0101-84/1 од 21.07.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09-1276/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.07. 2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

6.Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор(Службен весник на Република Македонија бр.27/2014 и 198/2018), а согласно член
32 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево , на својата 42. редов на
седница, одржана на ден 30.07.2020 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2021 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на OЈУДГ „Весели Цветови“ Делчево за 2021
година бр.0102-76/1 од 15.06.2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1277/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.07.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски ,с.р.

7.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 42.седница, одржана на ден 2020 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
2020-2021, 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-математичко подрачје
-А

I

I-1

21

Гимназиско образование

I

I-2

11

I

I-3

16

I

I-4

15

I

I-5

16

I

I-6

12

Природно-математичко подрачје
А

II

II-1

18

Природно-математичко подрачје
Б

II

II-2

16

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација -А

II

II-3

18

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација -А

II

II-4

23

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

II

II-5

21

Стручно образование

II

II-6

15

-природно-математичко
подрачје - Б
Гимназиско образование
-општествено хуманистичко-А
Гимназиско образование
-општествено хуманистичко
подрачје А
Гимназиско
-општествено хуманистичко
подрачје-комбинација А
Стручно
образование/комбинирана
текстилно-кожарска и хемискотехнолошка струка
Гимназиско образование

комбинирана текстилнокожарска и хемиско технолошка
струка
Гимназиско образование

III

III-1

25

Природно-математичка
комбинација подрачје Б

III

III-2

12

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација А

III

III-3

15

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација А

III

III-4

18

Општествено-хуманистичко
подрачје комбинација А и
јазично-уметничко подрачје

III

III-5

20

Стручно образование

III

III-6

15

IV

IV-1

11

Природно-математичко подрачје
Б

IV

IV-2

11

Гимназиско образование

IV

IV-3

16

IV

IV-4

20

IV

IV-5

19

Природно-математичка
комбинација А

Текстилно-кожарска струка и
хемиско-технолошка струка
комбинирана
Гимназиско образование
Природно-математичко подрачје
А

општествено-хуманистичко
подрачје А
Гимназиско образование
општествено-хуманистичко
подрачје А
Гимназиско образование
општествено-хуманистичко
подрачје А

Стручно образование

IV

IV-6

11

Текстилно-кожарска струка и
хемиско-технолошка струка
комбинирана
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1278/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.07.2020 год.

Претседател,

Дел чево

Драган Маневски,с.р.

8.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 42.редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 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
2020-2021, Советот на Општина Делчево дава согласност за формирање на парелелки со
помал број на ученици од законски утврдениот број и тоа:
Основно училиште
Паралелки
Број на ученици
ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

I1

14

I2

14

I3

13

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

II 1

16

II 2

16

II 3

19

III 1

23

III2

20

III 3

16

IV 1

17

IV 2

13

IV 3

16

V1

24

V2

28

V3

11

VI 1

15

VI 2

15

VI 3

15

VI 4

14

VII 1

20

VII 2

17

VII 3

20

VII 4

18

VIII 1

11

VIII 2

15

VIII 3

15

VIII 4

11

ООУ „Ванчо Прке“-Делчево

ПУ „Ванчо Прке“ - Габрово

ПУ Ванчо Прке - Ѕвегор

IX 1

14

IX 2

22

IX 3

17

IX 4

17

I

1

II

5

III

1

IV

3

V

0

I

3

II

2

III

1

IV

2

V

2

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09-1279/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.07.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски с,р.

9.
Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 20 -а и 20- б од Законот за вработените во јавниот
сектор(Службен весник на Република Македонија бр.27/2014 и 198/2018), а согласно член

32 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.199/2014 и 11/2018),Советот на Општина Делчево , на својата 42. редовна
седница, одржана на ден 30.07.2020 година , донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен план за вработување
на “OOУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2021 година
1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево за 2021
година бр.01-256/1 од 23.07.2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1280/1
30.07.2020 година
Делчево

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

10.Врз основа на членовите 3, 4 и 5 од Законот за определување на имиња на улици,
мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“
бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/15) член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/2002) и член 22 став 1 точка
28 од Статутот на општина Делчево (Службен гласник бр.15/2013), а согласно Листата за
определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
со број 09-152/1 од 30.01.2018 година („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.1/2018),
Советот на Општина Делчево на својата 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020
донесе
ОДЛУКА
за именување на пешачки мост на река Брегалница
Член 1
Со оваа Одлука во општина Делчево се врши именување на пешачкиот мост на река
Брегалница во “Гоце Делчев“ кое име е определено врз основа на утврдената Листа на имиња
од Владата на Република Северна Македонија усвоена од Советот на Општина Делчево со
Одлука бр.09-152/1 од 30.01.2018 година.
Член 2
Името на мостот наведен во член 1 ќе биде напишано на македонски јазик и неговото
кирилско писмо. За името на мостот ќе бидат поставени табли согласно начинот и условите

предвидени во Законот определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти во рок од три (3) месеци од донесувањето на Одлуката за
определување на име.
Член 3
Се задолжува Одделението за урбанизам, заштита на животната средина, комунални
дејности и сообраќај при Секторот за урбанизам, заштита на животната средина, комунални
дејности, сообраќај и ЛЕР за понатамошно спроведување на ова Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1281/1
30.07.2020 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 42.редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект – Млин за сточна храна згр, бр, 1 –по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево
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. 12417 од 28,12,2018 година, од страна на ЕКО АЛВИЗА дооел ул. М Тито 74 - Делчево за
бесправно изграден објект , Млин за сточна храна згр, бр, 1 изграден на КП бр. 2308 к.о
Вирче 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 09-1282/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект – Објект - кланица згр, бр, 2 –по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево
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. 12418 од 28,12,2018 година, од страна на ЕКО АЛВИЗА дооел ул. М Тито 74 - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект - кланица згр, бр, 2 изграден на КП бр. 2308 и КП бр.
2310 к.о Вирче 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 09-1283/1
30.07.2020 година
Делчево

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

13.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15,
217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчево , на својата 42. редовна седница, одржана на
ден 30.07.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект – Објект за одгледување свињи згр, бр, 3 –по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево
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. 12-415 од 28,12,2018
година, од страна на ЕКО АЛВИЗА дооел ул. М Тито 74 - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
за одгледување свињи згр, бр, 3 изграден на КП бр. 2308 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 09-1284/1
30.07.2020 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 42.редовна седница,
одржана на ден 30.07.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за бесправно
изграден објект надвор од плански опфат
Објект – Објект за одгледување свињи згр, бр, 4 –по барање на ЕКО АЛВИЗА дооел Делчево
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. 12-416 од 28,12,2018
година, од страна на ЕКО АЛВИЗА дооел ул. М Тито 74 - Делчево за бесправно изграден објект , Објект
за одгледување свињи згр, бр, 4 изграден на КП бр. 2308 и КП бр. 5551 к.о Вирче 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 09-1285/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 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 Љупчо Арсовски
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. 12354 од 22.07.2011 година, од страна на Љупчо Арсовски од с.Киселица - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 10528 КО Габрово запишана во имотен лист бр. 2209 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 09-1286/1
30.07.2020 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 _____ 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 викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Винко Димитров
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. 12338 од 17,03,2016 година, од страна на Винко Димитров с.Звегор – Делчево за бесправно
изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 1456 КО Звегор вон Г.Р. запишана во имотен лист бр. 74 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 09-1287/1
30.07.2020 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 редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект доградна на станбена куќа згр, бр, 1 –по барање на Ванчо Тренчовски

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. 12362 од 24,12,2018 година, од страна на Ванчо Тренчовски ул.„Илинденска бр.бб“
с.Тработивиште – Делчево за бесправно изграден објект , Објект доградба на станбена куќа –
, означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 932/2 КО Тработивиште запишана
во имотен лист бр. 1093 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 09-1288/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 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 Киро Јовевски
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. 121483 од 29.08.2011 година, од страна на Киро Јовевски ул.„Царевоселска бр.8“ - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект со намена А4-викенд куќа – , означен во елаборат како зг
рада бр. 1 изграден на КП бр. 2575 КО Очипала запишана во имотен лист бр. 229 и кој
бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-1289/1
30.07.2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр, бр, 1 –по барање на Слободан Китанов
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. 121513 од 29,08,2011 година, од страна на Слободан Китанов ул.„Маршал Тито бр.152“– Делчево
за бесправно изграден објект , Објект за викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада
бр. 1 изграден на КП бр. 4304 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 8877 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 09-1290/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект за сместување на храна за животни згр. Бр. 1 –по барање на Орце Стоименовски и
Јасминка Стоименовска
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. 12251 од 16,11,2018 година, од страна на Орце Стоименовски и Јасминка Стоименовска
ул.„Кирил и Методиј бр.44“– Делчево за бесправно изграден објект, Објект за сместување на
храна за животни – означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 4226 КО
Делчево запишана во имотен лист бр. 1095 и КП бр. 4228/4 КО Делчево запишана во имотен
лист бр. 10096 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 09-1291/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 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 Ристе Миленков

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. 12165 од 08.06.2018 година, од страна на Ристе Миленков ул.„Вера Јоциќ бр.32“ - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1,
изграден на КП бр. 1914 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9831 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 09-1292/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект згр. Бр. 2 –по барање на Ристе Миленков
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. 12165 од 08.06.2018 година, од страна на Ристе Миленков ул.„Вера Јоциќ бр.32“ - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект помошен објект – , означен во елаборат како зг рада бр.
2, изграден на КП бр. 1914 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9831 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 09-1293/1
30.07.2020 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 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020година. 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 Благој Петровски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 121133 од 25.08.2011 година, од страна на Благој Петровски од с.Полето - Делчево за бесправно
изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 2, 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 09-1294/1
30.07.2020 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
Делчевo на својата 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 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 Јованчо Стоименовски
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти а во врска
со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број уп I бр. 12259 од 23.11.2018 година, од страна на Јованчо Стоименовски од с.Полето - Делчево за
бесправно изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1,
изграден на КП бр. 1894/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 13761 и КП бр. 1894/2 КО
Делчево запишана во имотен лист бр. 10277 и кој бесправен објект е надвор од урбанистички
плански опфат .
Член 2
Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе
урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-1295/1
30.07.2020 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 42.редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 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 Петров
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. 12223 од 21.09.2018 година, од страна на Дејан Петров од с.Полето - Делчево за бесправно

изграден објект , Објект станбена куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1, изграден
на КП бр. 1895 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 9159 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 09-1296/1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
30.07.2020 година
Претседател,
Делчево
Драган Маневски,с.р.
26.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.Весник на РМ“ бр. 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 42.редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр. 1 –по барање на Слободан Николов
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. 12195 од 10.02.2016 година, од страна на Слободан Николов ул.„М.М.Брицо“ бр.41 – Делчево
за бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – означен во елаборат како зграда бр. 1
изграден на КП бр. 1643 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр. 247 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 09-1297/1
30.07.2020 година
Делчево

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

27.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник
на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13, 72/13,
44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина Делчев о ,
на својата 42. редовна седница, одржана на ден 30.07.2020 година ,донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект викенд куќа згр. бр. 1 –по барање на Зоран Стоичовски
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. 12257 од 01.07.2011 година, од страна на Зоран Стоичовски од с.Град – Делчево за бесправно
изграден објект, Објект викенд куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП
бр. 632/2 КО Стамер запишана во имотен лист бр. 143 и КП бр.633 КО Стамер запишана во
имотен лист бр. 320 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 09-1298/1
30.07.2020 година
Делчево

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

