СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 16
01.10.2020 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
01.10.2020 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за објавување на акти од 45. 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 45. седница која се одржа на ден 30.09.2020 година и тоа:
1.Одлука за давање на користење на недвижен имот-капела на Јавното комунално
претпријатие „Брегалница“ ПО-Делчево;
2. Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2019/2020 година;
3. Заклучок за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за
учебната 2020/2021;
4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “Делчево за воспитната 2019/2020 година со Заклучок за усвојување;
5. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови “Делчево за воспитната 2020/2021 година;
6. Одлука за давање согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на работното
време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
7. Заклучок за усвојување на Извештај за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во
општина Делчево за 2019 година;
8.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Објект во функција на
пречистителна станица за вода за пиење ( сместување на вработени) , зг.бр 1 –по барање
на Општина Делчево;

9.Одлука за
утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Пречистителна
станица за вода за пиење, бр, 1 –по барање на Општина Делчево;
10.Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат Пумпи за вода за
пиење, бр, 2 –по барање на Општина Делчево;
11.Одлука за определување на начинот и условите за собирање, транспорт и депонирање на
комуналниот цврст отпад во с. Разловци.
12.Одлука за парична помош по барање на Павлина Николова од с. Тработивиште.

13.Одлука за заверка на урбанистички план донесен со Одлука бр.07-160/1 од 21.01.2014
година на Советот на Општина Делчево.
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Делчево“.

Број 08-1612/1
01.10.2020 година
Делчево

OПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Горан Трајковски,с.р.

1.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа("Службен
весник на РМ бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Делчево („Службен
гласник на Општина Делчево “ број 15/2013 и 2/2019), Советот на Општина Делчево на
својата 45-та седница, одржана на ден 30.09.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење на недвижен имот - капела на Јавното комунално претпријатие
БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево
Член 1
Се дава на користење недвижен имот- придружни и услужни објекти на гробишта МРТОВЕЧНИЦА- КАПЕЛА со ладилник и помошни простории која се наоѓа на КП бр.6065 КО
Делчево, запишана во имотен лист 10321 со вкупна површина од 190 м2 и набавна вредност
од 6.817.602,оо денари на Јавното комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево.
Член 2
Се задолжува корисникот Јавното комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево,
објектот опишан во член 1 од оваа одлука да го стави во функција, да стопанисува со него, да
го чува и одржува во исправна состојба и да го користи исклучиво за намената за која е
изградена.

Член 3
Користењето на недвижната ствар може да престане со одлука на Советот на Општина
Делчево согласно закон, како и во случаи кога стварта се користи спротивно на намената и
извршувањето на работите за кои е дадена на користење.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 - 1597/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 година
Делчево

Претседател
Драган Маневски, с.р.

2.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 30.09.
2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
СОУ „М.М. Брицо-Делчево за учебната 2019/2020
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“Делчево за учебната
2019/2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09- 1598 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

3.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 30.09.
2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на
СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020/2021
1. Се усвојува Годишната Програма за работа на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната
2020/2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09-1599 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

4. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 30.09.
2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2019/2020
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
воспитната 2019/2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 09-1600 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 год.

Претседател,
Драган Маневски,с.р.

Делчево

5.Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„
бр.5/2002) и член 22 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина
Делчево“), Советот на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 30.09.
2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на
ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2020/2021
1. Се усвојува Годишната Програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за
воспитната 2020/2021 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Број 09- 1601 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

6.
Врз основа на член 67 став 6 од Законот за заштита на децата-Консолидиран текст јуни 2020 и член
36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево,
на својата 45.редовна седница одржана на 30.09.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за утврдување на
почетокот и завршетокот на работното време
во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево
Член 1
Советот на Општина Делчево дава согласност за утврдување на почетокот и завршетокот на
работното време во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево и тоа:
-За објект бр.1, кој се наоѓа на ул. „М.М.Брицо“ бр.36 каде се остварува Програма за целодневен
престој на деца, се утврдува работното време од 05:00 до 18:00 часот.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина
Делчево“.
Број 09-1602/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 год.

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

7.Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Советот
на Општина Делчево, на својата 45.редовна седница, одржана на ден 30.09.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за спроведувањето
на Програмата за јавна чистота во Општина Делчево за 2019 година

1. Се усвојува Извештајот за спроведувањето на Програмата за јавна чистота во Општина
Делчево за 2019 година;
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево;
Број 09-1603/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09.2020 година

Претседател,

Делчево

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 45. редовна седница, одржана на ден 30.09.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Објект во функција на пречистителна станица за вода за пиење ( сместување на вработени)
зг. бр 1 –по барање на Општина 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. 12313 од 27,12,2018 година, од страна на Општина Делчево ул. С Марковик ,, бр 1 за бесправно
изграден објект, Објект во функција на пречистителна станица за вода за пиење ( сместување
на вработени ) означен во елаборат како зграда бр. 1 изграден на КП бр. 121/1и кп.122/2 ко
Тработивиште запишана во запишана во имотен лист бр. 6 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 09-1604/1
30.09.2020 година
Делчево

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

9. Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа

(“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11,162/12), како и
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.В. 23/11, 54/11, 155/12, 56/13,
72/13, 44/14 115/14, 99/14, 124/15, 129/15, 217/15 ,31/16 и 190/17 ) Советот на Општина
Делчево , на својата 45.редовна седница, одржана на ден 30.09.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат
Пречистителна станица за вода за пиење, бр, 1 –по барање на Општина 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. 12313 од 27,12,2018 година, од страна на Општина Делчево ул. С Марковик ,, бр 1 за бесправно
изграден објект , Пречистителна станица за вода за пиење, – , означен во елаборат како
зграда бр. 1 изграден на КП бр. 120 ко Тработивиште запишана во имотен лист бр. 6 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 09-1605/1
30.09.2020 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 45. редовна седница, одржана на ден 30.2020 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко планска документација за
бесправно изграден објект надвор од плански опфат

Пумпи за вода за пиење, бр, 2 –по барање на Општина 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. 12313 од 27,12,2018 година, од страна на Општина Делчево ул. С Марковик ,, бр 1 за бесправно
изграден објект , Пумпи за вода за пиење, – , означен во елаборат како зграда бр. 2 изграден
на КП бр. 121/1, ко Тработивиште запишана во имотен лист бр. 6 , кп. 121/2,кп 121/3 ко
Тработивиште запишана во имотен лист бр. 663 и кп 125 ко Тработивиште запишана во
имотен лист бр. 233 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 09-1606/1
30.09.2020 година
Делчево

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

11.

Врз основа на член 121 став 1 од Законот за управување со отпадот („Сл.весник на РМ“
бр.9/2011) член 12 од Законот за комунални дејности („Сл.весник на РМ“ број 95/2012), член
36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 22 од Статутот
на Општина Делчево Службен гласник на Општина Делчево “ број 15/2013 и 2/2019 ), Советот
на Општина Делчево на својата 45.редовна седница одржана на ден 30.09.2020 година

ОДЛУКА
За определување на начинот и условите за собирање, транспорт и депонирање на
комуналниот цврст отпад во с.Разловци

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува начинот, условите и динамиката на собирање, транспорт
и депонирање на комуналниот цврст отпад во село Разловци.
Член 2
Собирањето, транспортот и депонирањето на комуналниот цврст отпад од село
Разловци ќе го врши ЈКП Брегалница-Делчево еднаш седмично согласно Оперативниот план

за собирање на отпад донесен од страна на јавното комунално претпријатие..

Член 3
Цената за собирање, транспорт и депонирање на комуналниот цврст отпад е
определена со Одлука за утврдување на висината на цените за комунални услуги на
Управниот одбор на ЈКП Брегалница-Делчево број 0202-304/3 од 16.12.2009 година за која
Советот на Општина Делчево дал согласност со Одлука број 07-967/1 од 29.12.2009 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Делчево а ќе се применува од 01.11.2020 година.
Број 09-1607/1

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

30.09.2020
Делчево

12.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Службен весник
на РМ бр.5/2002) и Барање УП1 21-353 од 24.09.2020 година, Советот на Општина Делчево
на својата 45.седница, одржана на ден 30.09.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за парична помош по барање
на Павлина Николова од с. Тработивиште
Член 1
Се одобрува парична помош по барање на Павлина Николова од с. Тработивиште во износ
од 10.000 денари.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за надомест на трошоци за болничко лекување. Средствата
ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година на име Павлина Николова, со
EМБГ 1307971497507, трансакциска сметка 200003346610087 Стопанска банка-АД Скопје.

Член 3
Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на
даноци при Општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.

Бр. 09 –1608/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

30.09. 2020 година

Претседател,

Делчево

Драган Маневски,с.р.

13.
Врз основа на член 27 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 51/05, 137/07, 91/09, 12/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13 и 163/13) и член 15 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник
на Општина Делчево “ број 15/2013 и 2/2019), Советот на Општина Делчево на својата 45-та
седница, одржана на ден 30.09.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за заверка на урбанистички план донесен со Одлука бр.07-160/1 од 21.01.2014 година на
Советот на Општина Делчево

Член 1
Се заверува Урбанистички план вон населено место за ГРАНИЧЕН ПРЕМИН-Делево КО ЗвегорОпштина Делчево донесен со Одлука бр.07-160/1 од 21.01.2014 година на Советот на
Општина Делчево.
Член 2
Се овластува Преседателот на Советот на Општина Делчево да го потпише
Урбанистичкиот план опишан во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Делчево.
Бр. 09 - 1609/1
30.09.2020 година
Делчево

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

