СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Број 7
26.05.2022 година

Службен гласник на општина Делчево

Уредува

Излегува по потреба

Одделение за правни и општи работи

МАJ

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, 2/2019 и 1/2021), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 26.05.2022
година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ ОД ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

I
Да се објават во „Сл.гласник на општина Делчево“, актите што Советот на Општина
Делчево ги донесе на својата Деветта седница, одржана на 23.05.2022 година и тоа:
1.

Заклучок за неусвојување на Измените на Годишниот план за вработување на
Општина Делчево за 2022 година;

2. Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2022
година;
3. Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска
документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат за објект
станбена куќа зграда број 1 по барање на Цвета Начева;
4. Одлука за измена на Одлуката за одвојување на средства за финансиско учество
на општина Делчево во имплементација на проекти од регионално значење бр.092137/1 од 29.12.2020 година;
5. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на општина Делчево за 2022 година;
6. Одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во општинските училишта;
7. Заклучок во врска со Барање од Месна заедница Трети реон ;
8. Заклучок во врска со Барање бр.09-767/1 од 26.04.2022;
II
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.
Број 08-940 /1
26 .05.2022 год.
Делчево

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник,
Гoран Трајковски, с.р.

1. Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија бр.27/2014,199/14, 27/16, 35/18, 198/18, и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 143/19 и 14/2020) ,Советот на Општина Делчево,
на својата 9. редовна седница, одржана на ден 23.05.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За неусвојување на Измените на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2022
година
1. Измените на Годишниот план за вработување на Општина Делчево за 2022 година со
архивски број 19-871/1 од 11.05.2022 година, не се усвојуваат.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот (8) ден од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Делчево .

Број 09-917/1
23.05.2022 година
Делчево

2.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РСМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за буџетите (Сл.весник на СРМ
бр.64/2005, 04/2008, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 167/16), Советот на Општина
Делчево на Деветтата седница одржана на 23.05.2022 година, донесе

3. 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 9.редовна седница, одржана на ден 23.05.2022
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 Цвета Начева
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. 12-2191 од 02.09.2011 година, од страна на Цвета Начева од с.Град –
Делчево за бесправно изграден објект, Објект станбена куќа – означен во елаборат како
зг рада бр. 1 изграден на КП бр. 2140 КО Делчево запишана во имотен лист бр. 10050 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 09-920/1
23.05.2022 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

4.
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 9. седница одржана на ден 23.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
За одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во имплементација на
проекти од регионално значење

Член 1
Во Одлуката за одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во
имплементација на проекти од регионално значење Бр.09-2137/1 од 29.12.2020 година
(„Службен гласник на Општина Делчево“ бр.19/20), во член 1 зборовите „ за 2021 година“ се
земенува со “за 2021-2022 година“.
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
За реализација на проектот „Градски пазар во Делчево-отворен и затворен дел (II фаза)“.
вкупниот буџет на проектот е 24.143.187 денари без вклучен ДДВ или 28.488.960,54 денари со
вклучен ДДВ од кои 13.987.208,00 денари ќе се обезбедат од Министерството за локална
самоуправа-Биро за регионален развој, а по Програмата за рамномерен регионален развој за
2021-2022 година. Општина Делчево како партнер ќе обезбеди 14.501.752,54 денари од буџетот
на општина Делчево за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина
Делчево“.

Број 09-921/1
23.05.2022 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов,с.р.

5.
Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник
на РСМ бр.32/2020) и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
РМ,, број 5/2002), Советот на Општина Делчево на 9. седница одржана на ден
23.05.2022 година, донесе
Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето
на Општина Делчево за 2022
I. Во Програмата за изработка урбанистички планови на подрачјето на Општина
Делчево за 2022 година бр. 09-2544/1 од 28.12.2021 година се врши следната дополна:
II.Во поглавјето ,, Урбанистички планови за град Делчево,, по точката 22 се додава
новa точка и тоа:
– точка 23 , која гласи Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена
Е1,13 површински соларни и фотоволтаични централи на КП бр. 956, КП бр.957 и КП
бр.958, КП бр.959, КП бр.945 и КП бр.946, КО Очипала Општина Делчево.
Овој локалитет ги опфаќа КП бр. 956, КП бр.957 и КП бр.958, КП бр.959, КП бр.945
и КП бр.946.
III.Дополнувањето на Програмата за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Делчево за 2022 стапува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Делчево“.
Број 09 – 922 /1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

23.05.2022 год.

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

6. Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/05)
и член 22 од Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“
бр.15/2013, 2/2019 и 1/2021), Советот на општина Делчево на својата 9. седница
одржана на ден 23.05.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За доделување на стипендии на ученици прогласени
за првенци на генерацијата во општинските училишта
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат стипендиии на ученици прогласени за првенци на
генерацијата во учебната 2021/2022 година и тоа на:

1.Првенецот на генерација од ООУ „Ванчо Прке“, Делчево;
2.Првенецот на генерација од ООУ „Св.Климент Охридски“, Делчево;

3.Првенецот на генерација од СОУ „М.М.Брицо“, Делчево
Член 2
Стипендијата учениците ќе ја добиваат 9 (девет) месеци во текот на учебната 2022-2023
во нето износ 3,000,00 денари месечно за првенецот на генерацијата од СОУ
„М.М.Брицо“-Делчево и по 2000,00 денари месечно за првенците на генерацијата од
ООУ „Ванчо Прке“ и ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Делчево.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на
Општина Делчево“.

Бр.09-923 /1
23.05.2022 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

7. Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), а согласно Барањето на Месна заедница Трети реон од 04.04.2022, Советот
на Општина Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 23.05.2022 година
го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
во врска со Барање од Месна заедница Трети реон
1.Советот на Општина нема надлежност во врска со отстранувањето на објекти или
дел од објекти;
2. Надлежностите за отстранувањето на објект или дел од објект се дефинирани
во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ Бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13) во кој се наведени и надлежните органи за
отстранување на објекти и издавање на одобрение за отстранување;
3. Советот на Општина Делчево како надлежен орган согласно Законот за
урбанистичко планирање има донесено Детален урбанистички план за локалитет Старо
Делчево уште во 1996 година( Одлука број 08-773 од 25.10.1996 година) и со него е
утврден планскиот опфат што е во рамки на планскиот опфат на генерален урбанистички
план, чиишто граници се утврдени со генералниот урбанистички план и кој служи за
негово разработување и спроведување.

4. Согласно напред наведеното Месната заедница Трети реон, Барањето треба да
го достави до Секторот за урбанизам, уредување на ГЗ, комунални работи и сообраќај и
заштита на животната средина кој е надлежен во однос на барањата кои сте ги навеле во
дописот.
Секторот за урбанизам, уредување на ГЗ, комунални работи и сообраќај и заштита
на животната средина да го информира Советот на Општина Делчево за преземените
мерки и активности во рок од 30 дена сметано од денот на одржувањето на седницата;
5. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на општина Делчево“.
Заклучокот да се достави до:
- Градоначалникот на Општина Делчево;
- Подносителот на барањето;
- Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и
сообраќај;
- Совет на Општина Делчево.
Број 09-924/1

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

23.05.2022 година

Претседател,

Делчево

Гоце Попов,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002), а согласно Барањето 09-767 од 26.04.2022 година, Советот на Општина
Делчево, на својата 9.редовна седница, одржана на ден 23.05.2022 година го донесе
следниот

ЗАКЛУЧОК
во врска со Барање бр.09-767/1 од 26.04.2022
1.Советот на Општина Делчево нема надлежност во врска со барањата наведени
во Барањето.
Што се однесува до постапката за иницирање на постапка за измена на ДУП, истата
е дефинирана во Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ,
бр. 32 од 10.2.2020 година);
2.Секторот за урбанизам, уредување на ГЗ, комунални работи и сообраќај и
заштита на животната средина да се произнесе по Барањето бр. 09-767 од
26.04.2022 година и да го извести Советот за преземените дејствија;
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник
на општина Делчево“.

Заклучокот да се достави до:
- Градоначалникот;
- Подносителот на барањето;
- Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и
сообраќај;
- Совет на Општина Делчево.

Број 09-926/1
23.05.2022 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов, с.р.

