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SLU@BEN GLASNIK 

NA  OP[TINA PEH^EVO 
Slu`ben  glasnik na                                       Petok 09  septemvri  2013  god.                                                     Ureduva: 
  Op{tina Peh~evo         
                                                                                    P E H ^ E V O                                                      Stru~na slu`ba pri 
 Izleguva po potreba                            Br. 03                                    god. 2013                                    Op{tina Peh~evo 

Glasnikot e besplaten                                                                                                                               tel. (033) 441-321   

 
 
 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od  Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl.Vesnik na RM" Br. 5/2002 
god.) i ~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl.Glasnik na op{tina Peh~evo" Br.04/09) 
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo go donese slednoto: 

 
R  E  [  E  N  I  E 

za objavuvawe na aktite od Sovetot na op{tina Peh~evo 
 
 
 

I. Se objavuvat aktite  doneseni od Sovetot na op{tina Peh~evo na sednicata odr`ana na den  
03.09.2013   godina i drugi akti,  vo Slu`ben Glasnik na op{tina Peh~evo i toa: 

 
  
1. Одлука за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина 

Пехчево за плански период 2013-2018;  

2. Одлука за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна Река - општина 

Пехчево; 

3. Одлука за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал; 

5. Одлука за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во 

општина Пехчево; 

6. Одлука за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во 

сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на 

општина Пехчево; 

7. Одлука за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката за користење и 

располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на 

недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево;  

8. Одлука за именување на членови на управен одбор на здравен дом;  
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9.  Одлука за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот 

членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево 

10. Одлука за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот 

членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево  

11. Одлука за усвојување на Правилникот за дополнување на Превилникот за внатрешна организација и систематизација 

на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец - Пехчево 

12. Одлука за минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации  

 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) 
i ~len 37 stav 1 od Statutot na op[tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op[tina Peh~evo" br.04/09), 
Gradona~alnikot na op[tina Peh~evo donese   

 

 

  R  E  [  E  N  I  E  
 

Za objavuvawe na oдлуката  за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за 
дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018 

 
  

 
1.Se OBJAVUVA оdlukaта za утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од 
Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018 {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-тa sednica  
odr`ana na den  03.09.2013 godina. 
 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4)Законот за просторно и урнанистичко планирање ( Службен весник на РМ 

бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 144/12), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот  на општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево  бр.4/09), Советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.09. 2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За утврдувањена Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина 
Пехчево за плански период 2013-2018 

Член 1 
Се утврдува Нацрт на изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина Пехчево за 

плански период 2013-2018 година ( во понатамошниот текст:планот). Планскиот опфат дефиниран за разработка со планот е со 
следните граници:        

- север – до осовина на Пехчевска река          
-  исток – осовина на улица 8 март (спој помеѓу ул. Борис Кидриќ и ул. Индустриска и граници на КП 1121 и 1120  

 - југ – по граница на КП 1120 и ул. Индустриска         
- запад – до улица која ги спојува ул. Борис Кидриќ и ул. Индустриска      
Вака оформениот опфат е со површина од 5,00 ха 

Член 2 
Планот од член 1 на оваа одлука ги содржи следните прилози:  
1.Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево за плански период   2013-2018 – Нцрт план
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    Содржина:  
ДОКУМЕНТАЦИНА ОСНОВА ................................................................................................... 2               
ВОВЕД ..............................................................................................................................................................................2                            
1.Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиот опфат  ..................................................................2   
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачје на планскиот опфат ...................................................... 3    
3. Податоци за природни чинители ............................................................................................................................... 3  
4. Податоци за природни чинители ................................................................................................................................4   
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд .................................................................................4  
6. Инвентаризација на градби од културно-историско значење ................................................................................5  
7. Инвентаризација на комунална инфраструктура  .....................................................................................................5  
8. Инвентаризација на беспрацвно изградени објекти  ..............................................................................................5  
9. Анализа на степен на на реализација на важечкиот урбанистички план ...............................................................5  
10. Анализа за можностите за просторен развој  ........................................................................................................6  
11. Извод од текстуален дел и одредби за спроведување на генерален урбванистички план .............................6    
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  ...........................................................................................................................................................7   
ГРАФИЧКИ ДЕЛ            
 1. Изод од ГУП ..................................................................................................................................... 1 : 2 500  
 2. Извод од ДУП ................................................................................................................................... 1 : 1 000   
3. Ажурирана геодетска подлога ........................................................................................................ 1 : 1 000  
 4. Ивентаризација и снимање на бесправно изградени градби ....................................................... 1 : 1 000           
  5. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и изградена комунална инфраструктура 1:1000          
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА             

Текстуален дел                
 1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат и планскиот период  .................................................... 8      
2. Географска и геодетска местополжба на плански опфат  ..................................................................................... 8     
3. Текстуални одредби од извод на генерален урбанистички план .......................................................................... 8      
 4. Планска програма  .................................................................................................................................................... 8     
5. Опис  и образложение на планскиот концепт   ........................................................................................................ 9   
6. Опис и образложение на плански решенија за изградба ........................................................................................ 9    
7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските  
решенија ...........................................................................................................................................................................12   
8. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ................................................................................................................................................13   
8.1 Мерки за заштита на животната средина   ........................................................................................................... 13  
8.2 Засолнување  .......................................................................................................................................................... 13  
8.3 Заштита и спасување од поплави  ........................................................................................................................ 13  
8.4 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи ......................................................................... 14  
8.5 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства  .................................................................. 15  
8.6 Заштита и спасување од урнатини  ....................................................................................................................... 15  
8.7 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи ..................................................................................... 15  
8.8 Спасување од сообраќајни несреќи ...................................................................................................................... 16   
8.9 Евакуација ............................................................................................................................................................... 16    
8.10 Згрижување на загрозеното и настраданото население ................................................................................... 17   
8.11 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита ....................................................................................................... 17    
8.12 Прва медицинска помош   .................................................................................................................................... 17   
8.13  Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло  ........................................................ 17  
8.14 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло  ....................................................... 18   
8.15 Асанација на теренот ........................................................................................................................................... 18   
8.16 Заштита на културно-историско наследство ...................................................................................................... 19   
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ            
  1. Нумерички показатели  ............................................................................................................................................ 20   
  2. Нумерички податоци со урбанистички параметри  ................................................................................................ 20    
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА              

1. Општи  услови за изградба , разавој  и  користење на земјиштето за градби кои важат за целиот  
плански опфат ............................................................................................................................................................................. 21  

2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби  кои важат за целиот плански  
опфат...............................................................................................................................................................................................25 
ГРФИЧКИ ДЕЛ          
1.Регулационен план .............................................................................. 1 : 1 000                                 
 2.  План на површини за градење ......................................................... 1 : 1 000         
  3. Сообраќаен и нивелациски план  ...................................................... 1 : 1 000               
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4. Инфраструктурен план .......................................................................  1 : 1 000         
         5. Синтезен план   ...................................................................................  1 : 1 000 
2. Извештај од извршена стручна ревизија со тех.број 88/2013 , април 2013 година 
3. Извештај за постапување по забелешки од стручна ревизија бр.08-323/2 од 10.05.2013 година 
4. Мислење од комисија за стручно мислење по нацрт планот бр. 08-1131/2 од 08.07.2013 година 

Член 3 
Одлуката влегува на сила на денот на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево. 

 
 
Broj  0701 -  1425/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.092013 god.                                                                                                       Pretsedatel, 

Peh~evo                                                            Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37 
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot na 
op{tina Peh~evo donese 
 

R  E  [  E  N  I  E 
za objavuvawe na оdlukata за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички 

локалитет Равна Река - општина Пехчево  
 

2. Se OBJAVUVA одлуката за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички 
локалитет Равна Река - општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-ta sednica  odr`ana 
na den  03.09.2013 godina. 

 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4)Законот за просторно и урнанистичко планирање ( 

Службен весник на РМ бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 144/12), член 22 став (1) точка 1 од Законот 
за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот  на општина 
Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево  бр.4/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана 
на ден 03.09. 2013 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
Донесување на Предлог Урбанистички план вон населено место                                                                   
за туристики локалитет Равна река - општина Пехчево 

Член 1 
 Се донесува Урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна река - општина 
Пехчево за плански период 2012 - 2017 ( во понатамошниот текст: планот). Планскиот опфат е дефиниран со 
следните граници:       Na sever  Na sever  Na sever  Na sever  granicata zapo~nuva pokraj 
postojniot ribarnik so objekt za mrestewe na ribite (sopstvenost na fizi~ko lice), prodol`uva pokraj rekata 
Bregalnica (vo ovoj del se vika Ravna reka i ja tangira istata nasproti  te~enieto), prodol`uva pokraj m.v. 
Zagazo i se dvi`i pokraj parcelata so KP 3638, KP 3630, KP 3629 (toa e postojniot motel "Idila" so ve}e 
legalno izgraden ribarnik i drugi prate~ki objekti), prodol`uva pokraj KP 3539, KP 3533, KP 3530 i KP 3531, 
prodol`uva pokraj postojniot pat, pominuva pokraj KP 1805/1, KP i KP 1805/2, prodol`uva kon istok pokraj 
KP 3497 i KP 3493 se do lokacijata na  postojni baraki. 
    Na istokNa istokNa istokNa istok granicata prodol`uva pokraj rekata go opfa}a prostorot vikan "Bancik" na koj postoi eden 
objekt koj momentalno ne e vo funkcija, no porano funkcioniral kako pilana za gruba obrabotka na drvoto. 
    Na jugNa jugNa jugNa jug granicata prodol`uva pokraj m.v. "Bajrev ~ukar", se dvi`i pokraj te~enieto na rekata 
Bregalnica, minuva pokraj KP 3518, KP 3517 i KP 3513, se dvi`i kon jug pokraj KP 3543, KP 3502, KP 3627, KP 
3639/1, KP 3632/2 i KP 3642, do vlezot na lokacijata na motelot "Idila", prodol`uva pokraj te~enieto na 
rekata Bregalnica se do lokacijata na drugiot ribarnik, od kade opfatot i zapo~nuva do zapadniot del na 
opfatot na planot. 
    Na jugozapadnata stranaNa jugozapadnata stranaNa jugozapadnata stranaNa jugozapadnata strana od lokalitetot, na patot od Peh~evo i Berovo, grani~i so ribarnik vo 
sopstvenost na porane{en "Jugotutun" - Peh~evo. 
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Член 2 

 Планот од член 1 на овааОдлука ги содржи следните прилози: 
СОДРЖИНА 
Документациона основа 
А. Текстуален дел            -  
VOVED       ................................................................................................................ 10 

1. GEOGRAFSKO I GEODETSKO ODREDUVAWE NA PODRA^JETO NA PLANSKOT OPFAT SO OPIS 
NA NEGOVITE GRANICI I POVR[INA    ...................................................................................................10 

2. ISTORIJAT NA PLANIRAWETO I UREDUVAWETO NA PODRA^JETO NA PLANSKIOT OPFAT I 
NEGOVA OKOLINA.......................................................................................................................10   

3.   PODATOCI ZA PRIRODNITE ^INITELI KOI  MO@AT DA VLIJAAT NA RAZVOJOT NA 
TERITORIJATA VO RAMKI NA PLANSKIOT OPFAT, NA PLANSKITE RE[ENIJA I NIVNO 
SPROVEDUVAWE.            
 3.1. Geografski karakteristiki ...........................................................................            11                      

  3.2. Klimatski karakteristiki    .................. ................................................................   11                        

3.3. Relefni karakteristiki   ........................................................................................   11   

 3.4. Hidrolo{ki karakteristi ..........................................................................................    12  

3.5. In`iwersko-geolo{ki karakteristiki  ...............................................................      12  

3.6. Seizmi~ki karakteristiki .........................................................................................    12  

3.7. Bonitet na zemji{teto     ............................................................................................    12 

4. PODATOCI ZA SOZDADENITE VREDNOSTI I ^INITELI KOI JA SINTETIZIRAAT 
SOSTOJBATA NA @IVOTOT NA ^OVEKOT I NA^INOT NA UPOTREBA NA ZEMJI[TETO VO 
RAMKITE NA PLANSKIOT OPFAT  ............   13 
 
5. INVENTARIZACIJA I SNIMAWE NA IZGRADENIOT  GRADE@EN FOND I VKUPNATA FIZI^KA 
SUPRASTRUKTURA ..............................................................   14         

6. NUMERI^KI DEL   ...................................................................................................    14 
7. INVENTARIZACIJA I SNIMAWE NA IZGRADENATA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA    
..................................................................................................     15 

• soobra}ajna infrastruktura      ...................................................................      15 
• komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija)    ..........................      16 
•   elekto-energetka mre`a i objekti   ..........................................................       17     

8. INVENTARIZACIJA I SNIMKA NA BESPRAVNO IZGRADENITE GRADBI        17     
9. ANALIЗA NA STEPEN NA REALIZACIJA NA VA@E^KIOT  URBANISTI^KI PLAN, SO ANALIZA 
NA PROBLEMI SO FUNKCIONIRAWETO I PROSTORNIOT RAZVOJ NA PODRA^JETO VO RAMKITE 
NA PLANSKIOT OPFAT   ..................  18 
 10. ANALIZA NA MO@NOSTI ZA PROSTOREN RAZVOJ  ..................................      18 

 11. IZVOD NA PLAN OD POVISOKO NIVO  ......................................................           19 

 B. Grafi~ki del: 
1 .Izvod od GUP-Ravna reka (sintezen plan)      .....................             1:  2500             

  2.Izvod od GUP-Ravna reka (urbani blokovi)       .......................          1 : 2500     

 3 .Izvod od GUP-Ravna reka (uli~na mre`a)          ........................        1 : 2500               

  4. A`urirana geodetska podloga                   ..................................          1 : 2500               

5. Inventarizacija i snimka na bespravno izgradeni gradbi .........    1: 2500                   

 6. Inventarizacija i snimawe na izgradeniot grade`en fond i vkupnata fizi~ka  
suprastruktura    .....................................................................................         1: 2500 
7. Inventarizacija i snimawe na izgradenata komunalna infrastruktura   1: 2500 

       PLANSKA DOKUMENTACIJA PLANSKA DOKUMENTACIJA PLANSKA DOKUMENTACIJA PLANSKA DOKUMENTACIJA  
     A)  Tekstualen del: 
 
1. VID NA PLANOT, NAZIV NA PODRA^JETO NA PLANSKIOT OPFAT (TOPONIM ILI OPIS) I 
PLANSKI PERIOD    .............................................................                       22   

       2. GEOGRAFSKA I GEODETSKA MESTOPOLO@BA NA PLANSKIOT OPFAT...............   23 

        3. TEKSTUALNI ODREDBI OD IZVODOT OD PLAN     OD POVISOKO NIVO    24               
       4. PLANSKA PROGRAMA KOJA PROIZLEGUVA OD PROGRAMATA  NA DONESUVA^OT NA  
      PLANOT     ........................................................................................................................              25 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 03/2013                                                                                          6

    5. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PLANSKIOT KONCEPT ZA    PROSTORNIOT RAZVOJ I 
HARMONIZACIJA NA PROSTOROT NA PODRA^JETO VO RAMKITE NA PLANSKIOT OPFAT    

           

                 5.1. Merki za za{tita na `ivotnata sredina    .....................................................      25 
5.2. Merki za za{tita na naselenieto od voeni razurnuvawe    ........................         29 
5.3. Merki za za{tita od prirodni i tehnolo{ki nepogodi ..................................        29    
6. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PLANSKITE RE[ENIJA ZAIZGRADBA, NA NAMENSKA UPOTREBA 

NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE PARCELIRANO ZA IZGRADBA, NA GRADE@NO ZEMJI[TE ZA OP[TA 
UPOTREBA, SOOBRA]AJNATA I KOMUNALNATA ИНФРАСТРУКТУРА         

                                            

   6.1. Parcelacija i numeracija ..................................................................................  ........        31     
  6.2. Povr{ina i namena  ....................................................................................................          31     
  6.3. Pregled na karakteristi~ni podatoci   ................................................................         32     
   6.4.  INFRASTRUKTURA........................................................................................          50 
• Soobra}ajna infrastruktura .........................................................................         50 
• Nivelacionen plan      ......................................................................................         50 
• Soobra}aen plan  ..........................................................................................          51 
• Komunalna infrastruktura  ................................................................................        52 

• Vodosnabduvawe       .......................................................................................        52 

• Kanalizacija       .........................................................................................................    53 
• Elektroenergetska i telefonska infrastruktura  ......................................       55 

 
7.  EKONOMSKO OBRAZLO@ENIE ZA NA^INOT, OBEMOT I DINAMIKATA NA REALIZACIJA  
NA PLANOT     ......................................................................................................  57 
 
8. OP[TI USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA ZEMJI[TETO  
I GRADBITE       ...................................................................................................................    57 
9. POSEBNI  USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE  
I GRADBITE         ..................................................................................       62                                     

10).    NUMERI^KI DEL       .......................................................................................     137                      

10.1. Numeri~ki pokazateli           ................. ..............................................................     137        

10.2. Bilansni pokazateli           .........................................................................     148 

B). Grafi~ki del: 
1. Plan na namena na zemji{teto i gradbite     .................                   1:   2500                              

2. Regulacionen plan      ...............................................................           1:   2500               

   3. Plan na povr{ini na gradewe        ...........................................          1:   2500            
 3/1. Plan na povr{ini na gradewe za blok 1       ...........................       1:   1000           
 3/2. Plan na povr{ini na gradewe za blok 2       ............................       1:   1000      
 3/3. Plan na povr{ini na gradewe za blok 3       ............................       1:   1000     
 3/4. Plan na povr{ini na gradewe za blok 4       ............................       1:   1000      
 3/5. Plan na povr{ini na gradewe za blok 5       ............................       1:   1000   

 3/6. Plan na povr{ini na gradewe za blok 6 i blok 7      ..............       1:   1000      
 3/7. Plan na povr{ini na gradewe za blok 8       .............................       1:   1000      
3/8. Plan na povr{ini na gradewe za blok 9 i blok 10     ..............       1:   1000                 

4. Soobra}aen i nivelaciski plan    ...................................                    1:   2500        
4/1. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 1   ...............................      1:   1000           
 4/2. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 2   ..............................       1:   1000         
4/3. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 3   ..............................       1:   1000        
4/4. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 4   ..............................       1:   1000         
4/5. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 5   ..............................       1:   1000         
4/6. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 6 i blok 7  ................       1:   1000        
4/7. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 8      ..............................    1:   1000        
4/8. Soobra}aen i nivelaciski plan za blok 9 i blok 10   ................... 1:   1000                   

5. Infrastrukturen plan - komunalna infrastruktura   .........             1:   2500    
 (vodovod i kanalizacija)           ......................................................           1:   2500                 

 6. Infrastrukturen plan - Elektroenergetska    ( elektro, telefonska i            instalacija za javno 
osvetluvawe)  ............................................................   1:   2500               
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   7. Sintezen plan              ..................................................................           1:   2500  

    7/1. Sintezen plan za blok 1      .............................................................     1:   1000     

    7/2. Sintezen plan za blok 2      ............................................................      1:   1000   

    7/3. Sintezen plan za blok 3       ............................................................     1:   1000        
    7/4. Sintezen plan za blok 4      ..............................................................     1:   1000        
    7/5. Sintezen plan za blok 5      .............................................................      1:   1000       
    7/6. Sintezen plan za blok 6 i blok 7    ................................................     1:   1000      
   7/7. Sintezen plan za blok 8                   ..................................................     1:   1000 
  7/8. Sintezen plan za blok 9 i blok 10      .........................................................     1:   1000 

 
Член 3 

 Планот се заверува 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на донесувачот на планот, 
еден кај органот што го спроведува, еден во Државниот архив на Република Македонија, еден примерок се 
доставува до Органот на државната управа надлежна од областа на уредува на просторот во електронски 
формат, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок 
се доставува до Агенцијата за катастар на недвижности и еден примерок се изложува кај донесувачот на 
планот заради достапност на јавноста.       Заверката со 
потпис и печат ќе ја изврши Претседателот на Советот на општина Пехчево. 

Член 4 
 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од одржаната јавна презентација и јавна анкета, со 
образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручната Комисија формирана од 
страна на Градоначалникот на општина Пехчево. 

Член 5 
 Советот на општина Пехчево е должен во рок од  30 дена од донесувањето на планот да обезбеди 
картирање на хамер или астралон.и да ги предаде на Агенцијата за катастар на недвижности на чување и 
користење. 

Член 6 
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Пехчево. 

Член 7 
 Оваа Одлука заедно со заверениот план се доставува до Органонот на Државна та управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на просторот. 

Член 8 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пехчево. 
 
Broj  0701 -  1426/1                                   Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                                Pretsedatel, 

Peh~evo                                                            Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), 
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese 
 

 
R  E  [  E  N  I  E  

za objavuvawe na одлуката за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал 
 

1. Se OBJAVUVA Одлука за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-тa sednica  odr`ana na den  03.09.2013godina. 

 

Broj  0801 -  1432/2                                             Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
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Vrz osnova na ~len  36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl.Vesnik na RM" Br.5/2002) i ~len 36 
od Statutot na Op{tina Peh~evo ("Sl.Glasnik na op{tina Peh~evo" Br.04/09), Sovetot na op{tina Peh~evo na 
3-ta redovna sednica odr`ana na den 03.09.2013 godina donese 
 
 
 
 

OD  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na op{tina Peh~evo za periodot Maj-

Avgust  2013 god. 
 

~len 1 
 

Sovetot na op{tina Peh~evo go usvojuva Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na op{tina 
Peh~evo za periodot Maj-Avgust  2013 god. dostaven od Gradona~alnikot na op{tinata. 

 
              

- Sostaven del na ovaa Odluka e Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na op{tina Peh~evo za 
periodot Maj -Avgust  2013 god. 

 
~len 2 

 
Odlukata stapuva na sila 7 dena od donesuvaweto a }e se objavi vo "Slu`ben  glasnik na op{tina 

Peh~evo". 
 

Broj  0701 -  1424/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013 god.                                                                                                     Pretsedatel, 

Peh~evo                                                         Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 

~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot 
na op{tina Peh~evo donese 
 

 
R  E  [  E  N  I  E 

Za objavuvawe na одлуката за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 

администрација во општина Пехчево  

 
1. 1. Se OBJAVUVA одлуката  за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 

администрација во општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-тa sednica  odr`ana 

na den  03.09.2013 godina. 

 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 50 став 1 
точка 6 од Статутот на општина Пехчево Службен гласник на општина Пехчево бр.09/04) на седница одржана на ден 
03.09.2013 год. Советот на општина Пехчево ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите  
на општинската администрација на општина Пехчево 
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I. Општи одредби 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 
администрација и други прашања од значење за функционирање на општинската администрација на Општина Пехчево (во 
понатамошниот текст: општинска администрација). 
 

Член 2 
 Општинската администрација ги извршува работите од надлежност на органите на општината. 
 Општинската администрација е должна со своето работење да обезбеди ефикасно функционирање на органите на 
општината. 
 

Член 3 
 Општинската администрација работите ги извршува согласно Законот за локалната самоуправа, посебните закони 
за одделни области и Статутот на општината. 
 

Член 4 
 Општинската администрација ги врши следните работи: 
 1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот; 
 2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани и повремени комисии; 
 3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот; 
 4. Го организира и спроведува финансиското работење на општината; 
 5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбата и дава 
иницијатива и предлози за нивно решавање; 
 6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи 
или врз основа на закон; 
 7. Ракува со документите на општината, ги чува до нивно уништување, односно до предавање во Државниот 
архив на Република Македонија; и 
 8. Врши и други работи што ќе ги определи Советот и Градоначалникот. 
 

II.Видови, организација и делокруг на општинската администрација 
 

Член 5 
 За извршување на работите од надлежност на органите на општината, во општина Пехчево, се организира 
општинска администрација. 
 

 Член 6 
 За извршување на функциите на органите на општината, во општинската администрација  како ораганизациски 
единици се образуваат одделенија. 
  

Член 7 
 Одделенија се образуваат заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на 
општината како и непосредно извршување на: нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, 
управни, управно-надзорни, материјално-финансиски, информатичко-технолошки, стручно-оперативни, инвестиционо-
тековни, административно-технички и помошни работи како и други работи што се извршуваат во општината. 
 

Член 8 
Општинската администрација се организира во следните одделенија: 
1. Одделение за правни, општи работи i javni dejnosti 
2. Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој 
3. Одделение за финансиски прашања 
4. Одделение за управување со човечки ресурси 
5. Одделение за инспекциски работи-инспекторат 
6. Одделение за внатрешна ревизија 

 
 

III.Надлежност на одделенијата 
Член 9 

1. Одделение за правни, општи работи и јавни дејности ги врши работите што се однесуваат на: 
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-подготвување акти за Советот и Градоначалникот; 
-изготвување на планови и прописи од надлежност на Советот и Градоначалникот; 
-подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите  постојани и повремени комисии; 
-приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен; 
- застапува општината по претходно овластување од Градоначалникот пред судовите и другите државни органи на РМ; 
-ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;
  
- вршење на работите од областа на јавните дејности односно културата, образованието, социјалната заштита, детска 
заштита и други активности утврдени со закон и акт на општината;  

                   - вршење на  работите што се однесуваат на информирање/упатување на граѓаните за полесно остварување на нивните 
права, 

                  - вршење организационо-административни работи за Советот и Градоначалникот, 
- организирање, одржување и унапредување на информатичкиот систем на општината, 

                  - заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот, 
                  - канцелариско  и архивското работење, 
                  - регулирање на имотно-правните односи; 
                  - подготвување и издавање на службен гласник на општина Пехчево, 
                  - вршење на работите што се донесуваат на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од природни 

непогоди и други несреќи 
                  - како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината 

согласно законите и другите прописи. 
 

Член 10 
 

2. Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој ги 
врши работите кои се однесуваат на: 

-просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување на постапка за донесување на урбанистички 
планови; 
-изготвување на Програми за изработка на урбанистички планови; 
-изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно земјиште; 
-изготвување и издавање на одобренија за градба од надлежност на општината; 
-одржување на јавната чистота; 
-одржување на јавното осветлување; 
-изготвување и реализирање на Програми за изградба, одржување на локални патишта, улици и други инфраструктурни 
објекти; 
-покренување иницијативи и предлози за измена и дополнување на деталните урбанистички планови;  
-одржување и користење на зелени површини; 
-превземање мерки за заштита на животната средина, природата, како и мерки за заштита и спречување од загадување на 
водата, воздухот и земјиштето 
-општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна сигнализација; 
-определување на имињата на улиците и другите инфраструктурни објекти; 
-следење на состојбите и извршување на работите од областа на заштитата на животната средина; 
-планирање на локалниот економски развој; 
-изработка на стратешки документи за развој на општината; 
-изготвување на проекти и програми за локален економски развој; 
-изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот; 
-поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво; 
-воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство; 
-планирање на локалниот економски развој; 
-изработка на стратешки документи за развој на општината; 
-изготвување на проекти и програми за локален економски развој; 
-изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот; 
-поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво; 
-врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на  Советот или Градоначалникот на општината 
согласно законите и другите прописи. 
 

Член 11 
 

3. Одделение за финансиски прашања ги врши  следните работи: 
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- проучување на законските и подзаконските акти и прописи од областа на буџетското и материјалното-финансиско 
работење; 

-изработување на буџет и ја следи неговата реализација; 
-изготвување на финансиски планови и програми; 
-изработување на Годишна сметка за извршување на Буџетот на општината; 
-изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален и годишен) за општината и единките 
корисници на општината; 
-изработување на квартални финансиски извештаи за извршување на Буџетот за тековната година; 
-изработување на годишна програма на одделението; 
-проучување на и реализира прописи од областа на финансиското-материјалното сметководственото и книговодственото 
работење како и други општи и поединечни акти за реализација на оваа надлежност; 
-управување, следење и контрола на состојбата на движењето на средствата и изворите на средствата на општината 
утврдени со Буџетот; 
-подготвување на стратешки план на општината; 
-измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на општината; 
-контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот; 
-спроведување  eх-ante и eх-post финансиска контрола; 
-подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација; 
-благајничко работење; 
- планирање на приходи, нивно утврдување и наплата; 
-изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција; 
-ги проучува законите и подзаконските акти и други прописи од областа на даноците и таксите и се грижи за нивна 
доследна примена; 
-изготвување општи и поединечни акти од негова надлежност; 
-планирање на приходите, нивно утврдување и наплата; 
-водење евиденција на даночните обврзници; 
-вршење на идентификација на недвижен и подвижен имот; 
-водење регистар на недвижен и подвижен имот со имиња и адреси на даночните обврзници, вкупна површина и 
вредност; 
-усогласување на состојбата на регистарот на неддвижности со состојбата на недвижности во геодетска управа; 
-спроведување  постапка за присилна наплата на локални даноци и такси; 
-примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки; 
-следењеи согледување  на потребите од набавки во општината; 
-изготвување  годишен план за јавни набавки и негова реализација; 
-давање стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки, водење на евиденција и документација во врска со 
јавните набавки; 
 -врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот согласно 
законите и другите прописи. 
 
 

Член 12 
4. Одделение за управување со човечки ресурси ги врши следните работи:  

- изработување на годишната програма за работа на одделението; 
-грижа за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси; 
-соработување со другите одделенија заради остварување на поквалитетен развој на човечките ресурси;   
-советување и соработување со другите раководители за прашања од областа на управувањето со човечките ресурси; 
- подготвување на  актите  за систематизација и организација на органот како и изменувањата и дополнувања на истите ; 
-учествува во изработката на прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит; 
-ги подготвува обрасците за оценување на државните службеници во општинската администрација; 
- Изработување на годишен извештај за резултатите од оценувањето и доставување до министерството за информатичко 
општество и администрација 
-спроведување анализа за потреба од обука на државните службеници; 
-изработување  нацрт-Годишна програма за обука на државните службеници; 
-следење и примена на Етичкиот кодекс на државните службеници и по потреба изработува извештаи; 
-водење лични досиеја и одржување на  базата на податоци за државните службеници и доставува известувања за 
настанатите промени во Централниот регистар на државните службеници што го води Министерството за информатичко 
општество и администрација; 
-помагање при водењето  на дисциплински постапки;  
- координирање и подготвување на планот за користење на годишните одмори и изготвување на решенија за користење на 
годишните одмори 
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-врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на  Советот или Градоначалникот на општината 
согласно законот и другите прописи. 

 
Член 13 

5. Одделение за инспекциски работи - инспекторат ги врши работите кои се однесуваат на: 
- инспекциски надзор над вршењето на работи од надлежност на општината ; 
- инспекцики надзор во областа на комуналните работи; 
- инспекциски надзор на наплатата на комуналната такса и таксата за привремен престој;  
- инспекциски надзор во областа на заштита на животната средина и природата, квалитетот на амбиентниот воздух; 
- инспекциски надзор во областа на основно и средно образование основни и средни училишта; 
- инспекциски надзор во областа на спортот - спортски објекти во сопственост на општината, услови за вршење на дејност 
спорт, остварување на Програмите донесени од Советот, остварување на правата на спортските клубови основани од 
општината 
- врши други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на советот или Градоначалникот на општината 
согласно законите и другите прописи.  
 
 

          
 
 Член  14 
    

6.  Одделение  за внатрешна ревизија ги врши работите кои се однесуваат на: 
- процена на усогласеност на работењето на општината во согласност со законите, подзаконските, интерните акти и 
договори; 
- темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна контрола; 
- оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на 
факторите за ризик; 
- проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи на 
општината; 
-процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана 
област на активности или програми на општината; 
- темелна проценка на работењето на информативно технолошките системи; 
- процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на системот за финансиско управување и 
контрола за утврдување, процена и управување со ризиците; 
- давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури на субјектот, изготвување и донесување на 
стратешки и годишен план за внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на ризик, извршување на поединечни 
внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и следење на нивното спроведување; 
- изготвување на извештаи од извршените ревизии; 
- следење на спроведувањето на мерките преземени од градоначалникот на општината од јавниот сектор врз основа на 
препораките дадени во ревизорските извештаи; 
- изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна ревизија; информирање на Градоначалникот на општината за 
постоење на конфликт на интереси при извршување на ревизорската задача; 
- известување до Градоначалникот на општината и лицето задолжено за неправилности, за неправилности или сомнежи за 
измами или корупција, кои можат да резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка; 
- изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија; 
- изготвување на план за обука на внатрешните ревизори и следење на нивна имплементација и 
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината 
согласно законите и другите прописи. 
 

IV. Раководење со општинската администрација 
 

Член 15 
Со општинската администрација раководи Градоначалникот на општината. 
 

Член 16 
Со одделенијата раководи Раководител на одделение. 
Во случај на отсуство или спреченост на Раководителот на одделението, со одделението раководи стручен 

државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува Градоначалникот на општината. 
 

Член 17 
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Вкупниот број на вработени и распоредот на звања и работни места го утврдува Градоначалникот на општината 
со Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација. 

 
V. Преодни и завршни одредби 

 
Член 18 

Со влегувањето на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација на општина Пехчево бр. 07-89/2 од 04.11.2010 година. 

 
Член 19 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Пехчево“, а 
ќе се применува по добиената согласност од Агенцијата за администрација. 
 
Broj  0701 -  1423/1                                    Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                     Pretsedatel, 

Peh~evo                                                           Стојче Стефановски  s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot 
na op{tina Peh~evo donese 
 

 
R  E  [  E  N  I  E 

Za objavuvawe na одлуката  за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и 
располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на 

недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево  
 

 
Se OBJAVUVA Одлуката за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и 

располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на 
недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-тa 
sednica  odr`ana na den  03.09.2013 godina. 

 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                             Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 11 
точка 2 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на 
својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во 
сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во 

сопственост на општина Пехчево 
 

член 1  
Советот на општина Пехчево ја усвои Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање 

со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во 
сопственост на општина Пехчево   

 
член 2 

Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на 
општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина 
Пехчево е во прилог на оваа одлука.  

 
член 3 

Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.   
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Broj  0701 -  1427/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                      Pretsedatel, 

Peh~evo                                                             Стојче Стефановски s.r. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 

~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot 
na op{tina Peh~evo donese 
 

 
R  E  [  E  N  I  E 

Za objavuvawe na Одлука за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката за 
користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за 

евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево 

 
2. Se OBJAVUVA одлуката за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката 

за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за 
евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na 
svojata 3-тa sednica  odr`ana na den  03.09.2013 godina. 

 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 11 
точка 2 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на 
својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе 
 

ОДЛУКА 
За именување на членови на комисија  за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите 
во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во 

сопственост на општина Пехчево 
член 1  

Советот на општина Пехчево согласно со Правилникот за условите начинот и постапката за користење и 
располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на 
недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево именуваше два члена и два заменици кои се членови на советот  

член 2 
За членови и заменици се именуваат следните советници:  
-  Љупчо Костадинов - член 
- Славчо Пандурски - заменик член 
- Стојче Стефановски - член  
- Дениз Шамкаров - заменик член 

член 3 
Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.   
 

Broj  0701 -  1427/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                    Pretsedatel, 

Peh~evo                                                           Стојче Стефановски  s.r. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot 
na op{tina Peh~evo donese 
 

R  E  [  E  N  I  E 
 

Za objavuvawe na odlukata за именување на членови на управен одбор на здравен дом 
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3. Se OBJAVUVA oдлука за именување на членови на управен одбор на здравен дом {to Sovetot na op{tinata 

ja donese na svojata 3-ta sednica  odr`ana na den  03.09.2013 godina. 
 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за здравствена заштита (Сл. весник на РМ бр.43/12) , член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 11 точка 2 од Статутот на општина Пехчево 
(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата трета редовна седница одржана на 
03.09.2013 година донесе 
 

ОДЛУКА 
За именување на членови на управен одбор на Здравен дом - Пехчево 

член 1  
Советот на општина Пехчево согласно со согласно со законот донесе одлука за избор на двајца членови на 

управен одбор на Здравен дом - Пехчево.   
член 2 

За членови на управен одбор се именуваат следните лица :  
-  Николчо Вуксанов - член 
- Милка Кацарска - член 

член 3 
Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.   
 

                                                                                                             
Broj  0701 -  1429/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                      Pretsedatel, 

Peh~evo                                                         Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), 
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese 
 

R  E  [  E  N  I  E 
 

Za objavuvawe na odlukata za  исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 
2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево 

 
1.Se OBJAVUVA odlukata  za исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 
2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-ta sednica  odr`ana na den  03.09.2013 godina. 

   
 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 19 став 2 од Изборниот законик (Службен весник на РМ 54/201 и 142/2012), а во врска со член 18 од 
Правилникот за надоместок на ОИК, ИК на град Скопје и ИО за спроведување на Локалните избори 2013 за избор на 
членови на советите на општините, членови на советот на Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и 
градоначалник на општина Скопје бр. 02-1642/1 од 29.04.2013, Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на 
03.09.2013 г.  донесе 
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О Д Л У К А 
за исплата на надоместок за извршената работа за спроведување на локалните избори 2013, за 

претседателот, членовите, секретарот и нивните заменици на Општинската изборна комисија ПЕХЧЕВО 
 

I. За извршената работа за спроведување на изборите за членови на советите на општините, членови на советот на 
Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на општина Скопје на претседателот, 
членовите, секретарот и нивните заменици на Општинската изборна комисија Пехчево, Општинската изборна 
комисија Пехчево да изврши исплата на надоместок и тоа: 
1. На претседателот на Општинската изборна комисија, Елена Демјанска, да и се исплати еднократен надомест 

во износ од 20.000,00 денари. 
2. На заменик претседателот на Општинската изборна комисија, Светлана Стамболиска, да и се исплати 

еднократен надомест во износ од 16.000,00 денари. 
3. На членовите на Општинската изборна комисија: 
- Влатко Поповски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 7.500,00 денари, 
- Марија Ризовски, да и се исплати еднократен надомест во износ од 10.000,00 денари, 
- Живко Каликов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 12.000,00 денари и 
- Димитар Рунтевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 12.000,00 денари 
4. На поранешниот член на Општинската изборна комисија, Горан Котевски за неговата работа до моментот на 

негово разрешување, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2.000,00 денари 
5. На замениците членови на Општинската изборна комисија: 
- Анита Каракашовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1.000,00 денари, 
- Јасминка Пашалиска - Андоновска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3.000,00 денари, 
- Сања Кошуланска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2.500,00 денари 
- Горица Поповска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 4000,00 денари 
6. На секретарот на Општинската изборна комисија, Верица Поповска, да и се исплати еднократен надомест во 

износ од 16.000,00 денари. 
7. На заменик секретарот на Општинската изборна комисија, Лозенка Мицевска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 4000,00 денари. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 

Broj  0701 -  1427/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                      Pretsedatel, 
Peh~evo                                                            Стојче Стефановски  s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), 
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese 
 

R  E  [  E  N  I  E  
 

za objavuvawe na oдлуката  за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 
2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево 

 
 

 
Se OBJAVUVA оdlukaта  за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 

2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево {to Sovetot na 
op{tinata ja donese na svojata 3-тa sednica  odr`ana na den  03.09.2013 godina.                 
 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
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. 

 
Врз основа на член 19 став 2 од Изборниот законик (Службен весник на РМ 54/201 и 142/2012), а во врска со член 18 од 
Правилникот за надоместок на ОИК, ИК на град Скопје и ИО за спроведување на Локалните избори 2013 за избор на 
членови на советите на општините, членови на советот на Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и 
градоначалник на општина Скопје бр. 02-1642/1 од 29.04.2013, Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на 
03.09.2013 донесе 
 

О Д Л У К А 
за исплата на надоместок за извршената работа за спроведување на локалните изборите 2013 за 

претседателите, членовите и нивните заменици на избирачките одбори 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 
0023 и 0024 

 

III.  За извршената работа за спроведување на изборите за членови на советите на општините, членови на советот на 
Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на општина Скопје на претседателите, 
членовите и нивните заменици на избирачките одбори број 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023 и 0024 
Општинската изборна комисија Пехчево да изврши исплата на надоместок и тоа: 
8. На претседателот на избирачкиот одбор број 0017, Ванчо Тренчевски, да му се исплати еднократен надомест 

во износ од 4500,00 денари. 
9. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0017, Хрисанта Цековска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 2500,00 денари. 
10. На членовите на избирачкиот одбор број 0017: 
- Сузана Каширска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Драган Колевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Звонко Каширски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
- Борче Павлевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
11. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0017: 
- Габриела Костадинова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари, 
- Драги Костадинов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Горанчо Поповски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари 
-  Мирјана Неделковска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари 
12. На претседателот на избирачкиот одбор број 0018, Валентина Станоевска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 4500,00 денари. 
13. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0018, Љупчо Павлов, да му се исплати еднократен 

надомест во износ од 3750,00 денари. 
14. На членовите на избирачкиот одбор број 0018: 
- Љупчо Стоичовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Трајче Николовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Татјана Стоическа, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
- Љупчо Јовановски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
15. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0018: 
- Тинка Ќурчиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Петар Костовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Драшко Стојановски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 0,00 денари 
- Виктор Гошевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари 
16. На претседателот на избирачкиот одбор број 0019, Никола Бакаловски, да му се исплати еднократен надомест 

во износ од 4500,00 денари. 
17. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0019, Емилија Димевска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 2500,00 денари. 
18. На членовите на избирачкиот одбор број 0019: 
- Елена Видинска Муканова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари, 
- Суза Јангелова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Митко Рендевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
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- Киро Јангелов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
19. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0019: 
- Борче Бојчовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари, 
- Јанинка Бојчовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Татјана Бабалкова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
- Ванчо Бучевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
20.  На претседателот на избирачкиот одбор број 0020, Магдаленка Поповска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 4500,00 денари. 
21. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0020, Дејан Павловски, да му се исплати еднократен 

надомест во износ од 2500,00 денари. 
22. На членовите на избирачкиот одбор број 0020: 
- Александар Парасков, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Јованка Пешначка, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Благојчо Јовевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
- Благојчо Аспровски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
23. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0020: 
- Љупчо Митринов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Милка Кацарска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
-   Александра Величкова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари 
-  Киро Близнаковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00    денари 
24. На претседателот на избирачкиот одбор број 0021, Мануела Станоевска, да и се исплати еднократен надомест 

во износ од 4500,00 денари. 
25. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0021, Павлина Тренчовска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 2500,00 денари. 
26. На членовите на избирачкиот одбор број 0021: 
- Ванчо Секуловски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Јагода Стојкова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Александар Миовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
- Борче Караѓозов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
27. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0021: 
- Марија Шоповска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Билјана Шехтанска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
-     Божидар Поповски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
-    Сашо Карбински, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00  денари 
28. На претседателот на избирачкиот одбор број 0022, Ванчо Сивевски, да му се исплати еднократен надомест во 

износ од 4500,00 денари. 
29. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0022, Лидија Голчовска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 2500,00 денари. 
30. На членовите на избирачкиот одбор број 0022: 
- Јасминка Јанчовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари, 
- Кирил Митревски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Витлем Јовановски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
- Петар Митревски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
31. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0022: 
- Киро Пранговски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Ружа Вазлиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Христина Зифовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
- Зоран Мачевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари 
32. На претседателот на избирачкиот одбор број 0023, Ѓорѓи Каракашов, да му се исплати еднократен надомест 

во износ од 4500,00 денари. 
33. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0023, Роза Пајантова, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 3750,00 денари. 
34. На членовите на избирачкиот одбор број 0023: 
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- Гордана Вазлиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Сашо Таковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Јован Цветински, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
- Благој Сеничев, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари 
35. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0023: 
- Јованчо Постоловски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Павлина Батевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Томе Беќарски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
- Сузана Рочовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
36. На претседателот на избирачкиот одбор број 0024, Санде Крамарски, да му се исплати еднократен надомест 

во износ од 4500,00 денари. 
37. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0024, Билјана Бошковска, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 3750,00 денари. 
38. На членовите на избирачкиот одбор број 0024: 
- Енис Јабукаров, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари, 
- Шемши Ридаров, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Мирсад Рашидов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
- Ирфан Фезов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
39. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0024: 
- Јаворка Ќурчиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Меџиба Јашарова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Сурјан Асанов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
-     Ејуп Пилов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
40. На претседателот на избирачкиот одбор број 0025, Алексо Матевски, да му се исплати еднократен надомест 

во износ од 4500,00 денари. 
41. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0025, Борис Синдраковски, да и се исплати еднократен 

надомест во износ од 3750,00 денари. 
42. На членовите на избирачкиот одбор број 0025: 
- Емилија Бакаловска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Катарина Кажлевски, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари, 
- Ѓорѓи Чабуковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
- Глигор Пешначки, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари 
43. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0025: 
- Лилјана Секуловска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Виолета Василовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари, 
- Борча Лаковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари 
-     Стојан Капушевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари 

IV.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
Broj  0701 -  1428/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013god.                                                                                                      Pretsedatel, 
Peh~evo                                                           Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 

~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot 
na op{tina Peh~evo donese 
 

R  E  [  E  N  I  E 
 

Za objavuvawe na оdlukata za усвојување на Правилникот за дополнување на Превилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП 

Комуналец - Пехчево 
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     Se OBJAVUVA оdlukata za усвојување на Правилникот за дополнување на Превилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП 
Комуналец - Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 3-тa sednica  odr`ana na den 03.09.2013 
godina.                 

 
Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                             Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 30 
точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на 
својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе 

 О Д Л У К А 
За дополнување на правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните задачи со опис и попис на 

работните места 

 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за дополнување на правилникот за внатрешна организација и 

систематизација на работните задачи со опис и попис на работните места на ЈКП Комуналец - Пехчево. 
Член 2 

Во правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на 
работните места бр. 0101-50 од 22.02.2008 година во попис и опис на работните задачи по работни места во ЈКП 
Комуналец - Пехчево во точката 7 работно место благајник по зборот благајник се додаваат и зборовите превенција и 
справување со кризна состојба.  

Во делот Опис на работните задачи по реченицата врши и други работи дадени од претпоставениот се додаваат и 
следните работни задачи  

- води евиденција на ресурсите со кои располага ЈКП Комуналец 
- изготвува документација за бројот и состојбата на работниците во претпријатието  
- изготвува потребни табели и списоци потребни за превенција и справување со кризна состојба 
- соработува со Регионалниот центар за управување со кризи - Берово, Дирекцијата за заштита и спасување - 

Берово и Одделението за одбрана - Берово  
- врши и други работи на превенција и справување со крина состојба. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
 
Broj  0701 -  1430/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013  god.                                                                                                     Pretsedatel, 

Peh~evo                                                         Стојче Стефановски  s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i 
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo  ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), 
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese 
 

R  E  [  E  N  I  E 
 

Za objavuvawe na оdlukata za минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации 
 

     Se OBJAVUVA Odlukata za минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации {to Sovetot na 
op{tinata ja donese na svojata 3-тa sednica  odr`ana na den 03.09.2013 godina.                 
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Broj  0801 -  1432/2                                                Gradona~alnik na  

06.09.2013 god.                                                                                                             Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 30 
точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на 
својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе 

 
 О Д Л У К А 

За минимум финансиски средства за справување со 

кризни ситуации 

 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука минимунот на финансиски средства за справување со кризни 

ситуации на ЈКП Комуналец - Пехчево да изнесува 5.000,00 денари. 
Член 2 

Износот утврден во член 1 од оваа Одлука, претпријатието секогаш треба да ги има на жиро сметката и ќе ги 
користи во случај на кризна состојба. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево. 
 

 
Broj  0701 -  1431/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

06.09.2013 god.                                                                                                      Pretsedatel, 

Peh~evo                                                                    Igor Popovski s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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