СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 17
28.10.2020 година
Службен гласник на општина Делчево
Излегува по потреба

Уредува
Одделение за правни и општи работи

ОКТОМВРИ,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 и 2/2019), Градоначалникот на Општина Делчево на ден 28.10.2020 година,
донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 46. 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 46. седница која се одржа на ден 27.10.2020 година и тоа:
1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2020 година;
2. Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
3. Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици во СОУ „М.М.Брицо“ кои
постигнале особено висок успех во учењето.
4. Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети
во Република Македонија;
5. Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети
во Република Македонија кои постигнале особено висок успех во студирањето;
6. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда број 2по барање Томчо Прчовски;
7. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект , гаража зграда број 3-по
барање на Томчо Прчовски;
8. 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,зграда број 2-по барање на Горан Ѓорѓиевски;
9. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објектдоградба на тераса на
продавница за храна, зграда број 1-по барање Атанас Ангеловски;
10. 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 Звонко Ристовски
11. 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 Драган Синадиновски;
12. 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 Станке Ивановски ;
13. 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 Розетка Златкова;
14. 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 Живко Миленски;
15. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект објект викенд куќа зграда бр.1
по барање на Кенан Еминов;
16. 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 Кенан Еминов;
17. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект станбена куќа
зграда бр.1 по барање на Делче Стоименовски;
18. 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 Дејан Цековски;
19. 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 Цековски;
20. 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 Стоица Иванов;
21. 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 Звонко Тренчовски;
22. 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 Стефан Стоичов;
23. 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 Атанас Милошевски;
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 Анита Мијалкова;
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 Станка Ангелова;
26. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација

за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект помошен објект зграда бр.4 по
барање на Станка Ангелова;
27. 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 Станка Ангелова;
28. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект настрешница зграда бр.1 по
барање на Киро Стојковски;
29. 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 Киро Стојковски;
30. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација
за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект со трпезарија зграда бр.1 по
барање на МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА;
31. Одлука за изработка на Урбанистичко-проектна документација-Проект за инфраструктура за
10(20) КВ надземен вод од ДБ 10 КВ развловци до Трафостаница 10/0,4 КВ, пумпи ВирчеОпштина Делчево;
32. Заклучок за усвојување на Измена на Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“Делчево за 2021 година;
33. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Делчево и Општина
Македонска Каменица.
34. Заклучок за усвојување на Деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП
„Брегалница“-Делчево за период 01.01.2020 до 30.09.2020;
35. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на висината на
надоместокот за користење на мртовечница со ладилник (капела) на Градски гробишта
Делчево;

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

Број 08- 1760 /1
28.10.2020 година
Делчево

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

РЕБАЛАНС

2. Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“
бр.05/2002), Советот на општина Делчево на својата 46. редовна седница одржана на ден .10. 2020
година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на одлични ученици
во СОУ „М.М.Брицо“, Делчево
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 10 (десет) стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“Делчево.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на:
- ученици од II, III и IV година со континуиран просечен одличен успех (од 4.50 до 5.00)
- ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или, пак, социјални случаи.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 1000 денари/ученик и учениците истата ќе ја добиваат месечно
за период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2020/2021 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Делчево за 2021 година.
Член 4
Изборот на учениците кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка комисија
составена од претставници на општина Делчево, Советот на Опшштина Делчево и СОУ
„М.М.Брицо“, Делчево, која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на
стипендии.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09- /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

.10.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3.
Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“
бр.05/2002), Советот на општина Делчево на својата 46. редовна седница одржана на ден .10. 2020
година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево
кои постигнале особено висок успех во учењето
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 8 (осум) стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“
Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на редовни ученици од II, III и IV година со континуиран
одличен успех од 4.50 до 5.00 кои во претходната учебна година освоиле најмалку една награда во
поединечна категорија за освоено прво, второ или трето место на државни или регионални
натпревари.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 1500 денари/ученик и учениците истата ќе ја добиваат
месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2020/2021 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Делчево за 2021 година.
Член 4
Изборот на учениците кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка
комисија составена од претставници на општина Делчево, Советот на Опшштина Делчево и СОУ
„М.М.Брицо“, Делчево, која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на
стипендии.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09/1
.10.2020 год.
Делчево

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

4.Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.05/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 46. седница, одржана на ден .10. 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
за доделување на стипендии
за студенти кои студираат на државните универзитети
во Република Северна Македонија
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 6 (шест) стипендии на редовни студенти од Делчево кои
студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на:
o

Редовни студенти во сите студиски години освен I (прва), со
континуиран успех над 8.00;

o

Студенти чии родители се невработени, со ниски месечни
примања, или, пак социјални случаи
Член 3

Износот на месечната стипендија е 2000 денари/студент и студентите истата ќе ја добиваат
месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2020/2021 година.Средствата ќе се
издвојуваат од Буџетот на Општина Делчево за 2021 година.
Член 4
Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка комисија
составена од претставници на општина Делчево и Советот на Општина Делчево, која ќе ги утврди
критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на стипендии.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Бр.09-

/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

.10.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

5.Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на

РМ“ бр.05/2002),Советот на Општина Делчево, на својата 46. редовна седница, одржана на
ден .10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на стипендии
на студенти кои студираат на државните универзитети
во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 4 (четири) стипендии на редовни студенти кои
студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале
особено висок успех во студирањето.
Член 2
Стипендиите ќе се доделуваат на редовни студенти од сите студиски години освен I (прва)
студиска година кои постигнале особено висок успех во студирањето и тоа:
-за студенти на техничките факултети и медицински науки кои постигнале просечен успех
од најмалку 8,00;
-за студенти на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите кои
постигнале просечен успех 9,00.
Член 3
Износот на месечната стипендија е 3.500,00 денари/студент и студентите истата ќе ја
добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2020/2021 година.
Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Делчево за 2021 година.
Член 4

Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка
комисија составена од претставници на општина Делчево и Советот на Општина Делчево,
која ќе ги утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на стипендии.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Бр.09- /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

.10.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Mаневски,с.р.

6.
Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“
број 5/02) и член 2 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 46. редовна седница, одржана на
ден 27.10.2020 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 Томчо Прчовски
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. 12-87 од 02.03.2018 година,
од страна на Томчо Прчовски ул.„Бул. Македонија бр.10“ с.Тработивиште - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр.
726/4 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр.65, 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-________
_______2020 година
Делчево
7.

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 46. редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 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. 3 –по барање на Томчо Прчовски
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. 1287 од 02.03.2018 година, од страна на Томчо Прчовски ул.„Бул. Македонија бр.10“
с.Тработивиште - Делчево за бесправно изграден објект, Објект гаража – означен во елаборат
како зг рада бр. 3 изграден на КП бр. 726/4 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр.65,
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-________

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

_______2020 година
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 46.редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 година,донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект помошен објект за сместување на храна за животни згр. бр. 2 –по барање на Горан
Ѓорѓиевски
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. 12243 од 05.11.2018 година, од страна на Горан Ѓорѓиевски ул.„Острец бр.бб“- Делчево за
бесправно изграден објект, Објект помошен објект за сместување на храна за животни –
означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 3891/5 КО Делчево запишана во
имотен лист бр.11396, 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-________

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

_______2020 година
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 46. редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект доградба на тераса на продавница за храна згр. бр. 1 –по барање на Атанас
Ангеловски
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. 12319 од 10.12.2018 година, од страна на Атанас Ангеловски од с.Град- Делчево за бесправно
изграден објект, Објект доградба на тераса на продавница за храна – означен во елаборат
како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 6362 КО Град запишана во имотен лист бр.153, 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-________
_______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 _____ 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. 1 –по барање на Звонко 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. 12102 од 20.03.2018 година, од страна на Звонко Ристовски од с.Габрово - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 10591/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр.2212, 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-________
_______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 _____ 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 Драган Синадиновски
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. 12262 од 05.11.2018 година, од страна на Драган Синадиновски ул.„Григор Прличев бр.13“Делчево за бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – означен во елаборат како зг рада
бр. 1 изграден на КП бр. 529/1 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр.1064, 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-________
_______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 _____ 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. 1 –по барање на Станке Ивановски
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. 12452 од 29.03.2016 година, од страна на Станке Ивановски ул.„Питу Гули бр.5“ - Делчево за
бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр.1
изграден на КП бр. 1984 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 379 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-________
_______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 _____ 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. 1 –по барање на Розетка Златкова
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. 12378 од 25.12.2018 година, од страна на Розетка Златкова од с.Град- Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 6153 КО Град запишана во имотен лист бр.532, 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-________
_______2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

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 _____ 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 Живко Миленски
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. 122549 од 03.09.2011 година, од страна на Живко Миленски од с.Вирче- Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на
КП бр. 2362 КО Вирче запишана во имотен лист бр.123, 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-________
_______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 _____ 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 Кенан Еминов
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. 12330 од 14.12.2018 година, од страна на Кенан Еминов ул.„Илинденска бр.бб“ од
с.Тработивиште - Делчево за бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – означен во
елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 2080 КО Тработивиште запишана во имотен
лист бр.1139, 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-________
_______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 46. редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 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 Кенан Еминов
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. 12329 од 14.12.2018 година, од страна на Кенан Еминов ул.„Илинденска бр.бб“ од
с.Тработивиште - Делчево за бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во
елаборат како зг рада бр. 2 изграден на КП бр. 1054 КО Тработивиште запишана во имотен
лист бр.140 и КП бр. 1039 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр.174, 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-________
_______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 _____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 Делче 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. 12398 од 27.12.2018 година, од страна на Делче Стоименовски од с.Стамер - Делчево за
бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 3113 КО Стамер запишана во имотен лист бр.484, 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-________

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

_______2020 година
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 46.редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 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 Дејан Цековски
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. 12839 од 19.08.2011 година, од страна на Дејан Цековски од с.Габрово - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект помошен објект – означен во елаборат како зг рада бр. 2 изграден на
КП бр. 10508/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр.981 и КП бр. 10508/2 КО Габрово
запишана во имотен лист бр.265, 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-________
_______2020 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
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 _____ редовна седница, одржана на ден _____2019 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 Цековски
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. 12839 од 19.08.2011 година, од страна на Дејан Цековски од с.Габрово - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 10508/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр.981, 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-________
_______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 _____ 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. 1 –по барање на Стоица Иванов
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. 128 од 21.12.2015 година, од страна на Стоица Иванов од с.Град- Делчево за бесправно изграден
објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр.
2528/1 КО Делчево запишана во имотен лист бр.9857 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-________

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

_______2020 година
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, на својата _____ редовна седница, одржана на ден _____2019 година донесе
ПРЕДЛОГ 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 Звонко 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. 12193 од 09.02.2016 година, од страна на Звонко Тренчовски ул.„Михаил Чаков бр.7А/1-24“ –
Скопје – Кисела Вода за бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во
елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 911/3 КО Тработивиште запишана во имотен
лист бр.1121, КП бр. 911/2 КО Тработивиште запишана во имотен лист бр.47 и КП бр. 912 КО
Тработивиште запишана во имотен лист бр.614 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-________
_______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 46.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 Стефан Стоичов
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. 123 од 05.01.2018 година, од страна на Стефан Стоичов ул.„Григор Прличев бр.16’’- Делчево за
бесправно изграден објект , Објект викенд куќа – , означен во елаборат како зг рада бр. 1
изграден на КП бр. 607/1 КО Стамер запишана во имотен лист бр.456 и КП бр. 605 КО Стамер
запишана во имотен лист бр.255 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-________
_______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 _____ 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 Атанас Милошевски

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. 12382 од 26.12.2018 година, од страна на Атанас Милошевски ул.„Кирил и Методиј бр.14/А“ Делчево за бесправно изграден објект, Објект викенд куќа – означен во елаборат како зг рада
бр. 1 изграден на КП бр. 2583/2 КО Вирче запишана во имотен лист бр.998 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-________
_______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 _____ 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. 1 –по барање на Анита Мијалкова
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. 12441 од 31.12.2018 година, од страна на Анита Мијалкова од с.Град- Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 6459 КО Град запишана во имотен лист бр.172, 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-________
_______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 20. 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. 1 –по барање на Станка Ангелова
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. 12205 од 02.07.2018 година, од страна на Станка Ангелова од с.Град - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 6118 КО Град запишана во имотен лист бр.1367, 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-________

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

_______2020 година
Делчево

Претседател,
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.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 помошен објект згр. бр. 4 –по барање на Станка Ангелова
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. 12205 од 02.07.2018 година, од страна на Станка Ангелова од с.Град - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект помошен објект – означен во елаборат како зг рада бр. 4 изграден на
КП бр. 6118 КО Град запишана во имотен лист бр.1367, 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-________

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

_______2020 година
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 Делчево ,
на својата 46. 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 помошен објект згр. бр. 4 –по барање на Станка Ангелова
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. 12205 од 02.07.2018 година, од страна на Станка Ангелова од с.Град - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект помошен објект – означен во елаборат како зг рада бр. 4 изграден на
КП бр. 6118 КО Град запишана во имотен лист бр.1367, 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-________
_______2020 година
Делчево

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

28.
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 46. 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 настрешница згр. бр. 1 –по барање на Киро 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. 12104 од 20.03.2018 година, од страна на Киро Стојковски од с.Габрово - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект настрешница – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на КП
бр. 10610/2 КО Габрово запишана во имотен лист бр.9, 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-________
_______2020 година
Делчево

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

29.
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 46.редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 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 Киро 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. 12103 од 20.03.2018 година, од страна на Киро Стојковски од с.Габрово - Делчево за бесправно
изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како зг рада бр. 1 изграден на
КП бр. 10610/1 КО Габрово запишана во имотен лист бр.542, 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-________
_______2020 година
Делчево

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

30.
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 46. редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект со 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. 12786 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. 1 изграден на КП бр. 6065 КО Делчево запишана во
имотен лист бр. 2934 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-________
_______2020 година
Делчево

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

31.Врз основа на член 52 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и измени на
истиот ( „Службен весник на РМ“ 199/2015 ), член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на општина Делчево, на
својата 46 . редовна седница, одржана на ден 27.10. 2020 година донесе
ОДЛУКА
за изработка на Урбанистичко проектна документација - Проект за инфраструктура за
10(20) kV надземен вод од ДВ 10 kV Разловци до ТС 10/0,4 kV Пумпи Вирче Општина Делчево
Член 1
Оваа Предлог Одлука се однесува на изработка на Урбанистичко проектна
документација - Проект за инфраструктура за 10(20) kV надземен вод од ДВ 10 kV Разловци
до ТС 10/0,4 kV Пумпи Вирче Општина Делчево
Член 2
Потребата за Проект за инфраструктура за 10(20) kV надземен вод од ДВ 10 kV
Разловци до ТС 10/0,4 kV Пумпи Вирче Општина Делчево е решавање на долгогодишни
проблеми што произлегуваат од преоптоварување на мрежата, безбедност на граганите и
корисниците и ослободување на површини согласно урбанистичката документација.
Член 3
Одлуката се заверува со печат на Советот на Општина Делчево и потпис на
Претседателот на Советот на општината.
Член 4
Со донесувањето на оваа Одлука, Општината Делчево да продолжи со постапката
согласно законската регулатива .
Член 5

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – ..........
,,,,,,,,,. 2020 год.
Делчево

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

32.
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, 199/2014, 27/2016, 35/2018
и 198/2018), а согласно Позитивното мислење на Годишниот план за вработување за 2021
година на Јавна Локална Библиотека“Илинден“Делчево, со архивски број 12/6-2810/2 од
10.09.2020 година издадено
од Министерство за информатичко општество и
администрација на Република Северна Македонија, Советот на Општина Делчево, на својата
_____ редовна седница, одржана на ден ____.10.2020 година, донесе

Заклучок
За усвојување на Измена на Годишен план за вработување на
Јавна Локална Библиотека“Илибден“ за 2021 година
1. Се усвојуваат Измените на Годишниот план за вработување на Јавната Локална
Библиотека“Илинден“ за 2021 година на Јавната Локална Библиотека
“ИЛИНДЕН“Делчево .

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Делчево .

Број 09-_______/ 1
___/10/2020 година
Делчево

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

33.Врз основа на член 4 став 3 и член 6 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник
на РМ“ бр. 79/2009), член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 22 од Статутот на општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013 и 2/2019), а согласно Барањето на Градоначалникот на Општина Македонска
Каменица бр.09-1671/1 од 19.10.2020 година, Советот на Општина Делчево, на својата

46.редовна седница, одржана на ден 27.10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за воспоставување на меѓуопштинска соработка
меѓу Општина Делчево и Општина Македонска Каменица

Член 1
Општина Делчево воспоставува меѓуопштинска соработка со Општина Македонска
Каменица за вршење на работи и работни задачи во Одделението за инспекциски надзоринспекторат Овластен инспектор за заштита на животна средина.
Член 2
За регулирање на меѓусебните права и обврски на Општина Делчево и Општина
Македонска Каменица ќе биде склучен Договор за меѓуопштинска соработка, согласно
одредбите од член 29 на Законот за меѓуопштинска соработка, кој ќе биде потпишан од
страна на градоначалниците на двете општини.
Член 3
По склучувањето на Договорот од член 2 на оваа одлука, Овластениот инспектор за заштита
на животна средина од Општина Делчево ќе извршува работни обврски и во Општина
Македонска Каменица, по барање на Општина Македонска Каменица.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09- /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.10.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Maневски,с.р.

34.Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“
бр.38/96, 9/97, 6/202, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата

46.редовна седница, одржана на ден 27.10. 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Деветмесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево
за период 01.01.2020 -30.09.2020

1. Се усвојува Деветмесечниот извештај за финансиското работење на
ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот 01.01.2020 -30.09.2020 година,
број 0102-/348 од 16.10.2020 година, усвоен од страна на Управниот
одбор на ЈПКД „Брегалница“-Делчево со Одлука број 0202-332/2 од
20.10.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09--______

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

27.10.2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

35. Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 5/2002), Советот на Општина Делчево на 46. седница,
одржана на 27.10. 2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката
за утврдување на цени на висината на надоместокот
за користење на мртовечница со ладилник (капела) на Градски гробишта Делчево

Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност на Одлуката за утврдување на цени на
висината на надоместокот за користење на мртовечница со ладилник (капела) на Градски
гробишта Делчево, бр.0202-352/3 од 20.10.2020 година, донесена од страна на Управниот
одбор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.
Висината на надоместокот за користење на мртовечница со ладилник (капела) на Градски
гробишта Делчево, се утврдува во износ од 2.000,00 денари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Сл.гласник на Општина Делчево“.
Број 09- /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

2020 година

Претседател,

Д е л ч е во

Драган Маневски, с.р.

