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SLU@BEN GLASNIK 

NA  OP[TINA PEH^EVO 
Slu`ben  glasnik na                                        Среда  30  oktomvri  2013  god.                                                     Ureduva: 
  Op{tina Peh~evo         
                                                                                    P E H ^ E V O                                                      Stru~na slu`ba pri 

 Izleguva po potreba                            Br. 04                                    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  
22.10.2013   godina i drugi akti,  vo Slu`ben Glasnik na op{tina Peh~evo i toa: 

 
1. Одлука за ребаланс на буџетот на општина Peh~evo; 
2. Одлука за висината на  благајнички максимум за 2013 година; 
3. Оdluka za promena na imiwa na ulici, mostovi i drugi infrastrukturni objekti;  
4. Одлука за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизамот на општина Пехчево;  
5. Oдлука за усвојување на Правилникот за утврдување на работно време и обезбедување мир гробиптата; 
6. Oдлука за усвојување на правилник за изменување на правилникот за внатрешна организација и системизација на 

работите и работните задачи со опис и попис на работни места на ЈКП Комуналец; 
7. Одлука за користење на средствата од приходите од одржување и управување на гробиштата за плата на 

вработените; 
8. Одлука за кофинансирање на проект, реконструкција на каназилиционен систем  во с.Умлена и доградба на 

канализационен систем во с.Робово; 
9. Одлука за формирање на Совет за јавно здравје на општина Пехчево; 
10. Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на Проектот за подобрување на 

општинските услуги (MSIP) ;  
11. Одлука за комунален ред на општина Пехчево;  
12. Одлука за избор на член на управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево; 
13. Одлука за усвојување на годишнатата програма и годишниот извештај за работа на општинската јавна установа за 

деца-детска градинка ,, 7 Септември,,-Пехчево за учебната 2013/2014; 
14. Одлука за назначување на  член на управен одбор во Општинската установа-матична библиотека ,, Кочо Рацин”-

Пехчево.  
15. Одлука за донесување на Предлог Детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина Пехчево. 
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Broj  08 -  1722/1                                                Gradona~alnik na  

30.10.2013 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 ребаланс на буџетот на општина Peh~evo 
  

 
1.Se OBJAVUVA оdlukaта за ребаланс на буџетот на општина Peh~evo {to Sovetot na op{tinata ja donese na 
svojata 4-тa sednica  odr`ana na den  22.10.2013 godina. 
 
Broj  08 -  1722/1                                                Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                             Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Република Македонија ,, 

бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09), 
Советот на општина Пехчево на 4-та седница одржана на 22.10.2013 година донесе: 

 
 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на ребаланс на буџетот на општина Пехчево за 2013 година 

 
 

Член 1 
                   Советот на општина Пехчево го усвои Ребалансот на буџетот на општина Пехчево за 2013. 
 

Член 2 
                      Ребалансот на буџетот на општина Пехчево за 2013 е составен дел на оваа одлука. 
 
 

Член 3 
                  Одлуката стапува во сила со нејзино објавување во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево,,. 

Broj  07 -1708/1                                                    Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 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 оdlukata за висината на  благајнички максимум за 2013 година 
  

2. Se OBJAVUVA одлуката  за висината на  благајнички максимум за 2013 година {to Sovetot na општина 
Пехчево ја донесе na svojata 4-ta sednica  odr`ana na den  22.10.2013 godina. 
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Broj  08 -  1722/1                                                Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                             Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа ба член 20 од Законот за платен промет(,, Службен весник на РМ,, 113/07...11/12, член 36 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на Р.М бр.05/02”) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина 
Пехчево (,, Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09,,), Советот на општина Пехчево својата 4-та редовна седница 
одржана на 22.10.2013 година  донесе: 

 
 

О Д Л У К А  
За висината на благајничкиот максимум за 2013 година  

 

 

~len 1  
 

                        Благајничкиот максимум за 2013 година се утрвдува во износ од 50.000 денари. 
 

~len 2 
 

Остварениот прилив на парични средства во благајната од дневен парар и по други основи ќе се уплатува на 
трезорска сметка истиот ден или најдоцна наредниот работен ден. 

 
~len 3 

 
         Оваа одлука ќе стапи во сила со објавувањето во службен гласник на општина Пехчево. 
 

 
Broj  07  1709/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  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 оdlukaта za promena na imiwa na ulici, mostovi i drugi infrastrukturni objekti 
 

1. Se OBJAVUVA Одлуката за promena na imiwa na ulici, mostovi i drugi infrastrukturni objekti {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den  22.10.2013godina. 

 

Broj  08 - 1722/1                                                Gradona~alnik na  
30.10.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.66/04, 55/07, 145/10 и 136/11),  член 36 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Република Македонија ,, бр.5/02), и член 30 став 1 точка 23 од Статутот на 
општина Пехчево (,,Сл.гласник на општина Пехчево,, бр. 04/09), Советот на општина Пехчево на својата 4-та редовна 
седмица одржана на 22.10.2013 ја донесе следната: 
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ОДЛУКА 
За промена на имиња на улици, мостови и други инфраструктурни објекти 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за промена на имиња на улици, мостови и други инфраструктурни 

објекти. 
 

Член 2 
Промените ќе бидат извршени по доставени предлози од страна на советниците и истите ќе бидат изгласани со 

мнозинство. 
 

Член 3 
Оваа одлука стапува во сила со нејзино објавување во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево,,. 
 

Broj  07 - 1710/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 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 формирање на партиципативно тело од областа на урбанизамот на општина Пехчево 

 

1. 1. Se OBJAVUVA одлуката за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизамот на општина 

Пехчево што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den  22.10.2013 

godina. 

 
Broj  08-1722/1                                                             Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                          Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, број 5/02), член 17 став 6 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Р.М,, број 70/13 - Пречистен текст) и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево, Советот на општина Пехчево на четвртата седница, одржана на 22 октомври 2013 година, 
донесе  
 

ОДЛУКА 
за формирање Партиципативно тело од областа на  

урбанизмот на општина Пехчево 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира Партиципативно тело од областа на урбанизмот на општина Пехчево, заради 

обезбедување јавност во процесот на планирањето на просторот на општина Пехчево. Партиципативното тело од областа 
на урбанизмот се состои од 5 членови, со мандат од 4 години. 

 
Член 2 

За членови на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на општина Пехчево, се избираат:  
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1. Димитар Рунтевски - претседател - Раководител на одделение за урбанизам комунални дејности, животна средина и 
ЛЕР; 
2. Ефтим Андоновски - член - Самостоен референт за уредување на градежно земјиште и локални патишта и улици во 
одделение за  урбанизам, комунални  дејности, заштита на животна средина и ЛЕР; 
3. Јован Бојчовски - член - Самостоен референт за реализација за урбанистички планови во одд. за урбанизам, комунални 
дејности, заштита  на животна  средина и ЛЕР; 
4. Љупчо Костадинов - член - Советник во Совет на oпштина Пехчево; 
5. Николчо Станоевски - член - здруженија на стручни лица од областа на урбанизамот; 

Член 3 
Партиципативното тело од областа на урбанизмот на општина Пехчево ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на 
граѓаните и правните лица од подрачјето на општина Пехчево, ги следи состојбите во планирањето преку давање 
иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на соодветни плански решенија за општината. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Пехчево“. 
 
 
Broj  07 - 1707/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  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 Oдлуктаа за усвојување на Правилникот за утврдување на работно време и обезбедување мир 
гробиштата 

 
 
Se OBJAVUVA Одлуката за усвојување на Правилникот за утврдување на работно време и обезбедување мир 

гробиптата {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den  22.10.2013 godina. 
 
Broj  08-1722/1                                                              Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

Vrz osnova na  ~len 17 od Zakonot za grobi{ta i pogrebalni uslugi (Slu`ben vesnik na RM br. 86/2008, 
156/10) ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na R.M. br. 05/02) i ~len 30 stav 1 
to~ka 15 od Statutot na op{tina Peh~evo (Sl. glasnik na op{tina Peh~evo br. 04/09) Sovetot na op{tina 
Peh~evo na svojata 4-ta redovna sednica donese: 

 
 

ODLUKA 
Za usvojuvawe na Pravilnikot za utvrduvawe na red, rabotno vreme i obezbeduvawe na mir na 

grobi{tata 
 

~len 1  
Sovetot na op{tina Peh~evo go usvoi Pravilnikot za utvrduvawe na red, rabotno vreme i obezbeduvawe 

na mir na grobi{ta. 
 

~len  2 
Pravilnikot za utvrduvawe na red, rabotno vreme i obezbeduvawe na mir na grobi{tata e sostaven del 

od ovaa odluka 

.  
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~len 3 

Ovaa odluka vleguva vo  so objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina Peh~evo. 
 

 

 

 

Vrz osnova na ~len 14 od Statutot na JKP "Komunalec" - Peh~evo, soglasno ~len 17 od Zakonot za grobi{ta i 
pogrebalni uslugi (Slu`ben vesnik na RM br. 86/2008, 156/10,  Upravniot odbor na JKP "Komunalec" Peh~evo, 
na  25 - tata sednica odr`ana na  den 15.10.2013 godina  donese  
 
 
 
 

P R A V I L N I K  
za utvrduvawe  na red, rabotno vreme  i obezbeduvawe mir na grobi{tata 

 
 
 

^len 1 
 
 So ovoj Pravilnik za utvrduvawe na red, rabotno vreme i obezbeduvawe mir na grobi{tata ( vo 
natamo{niot tekst Pravilnik) se utvrduva redot, rabotnoto vreme i obezbeduvaweto  mir na  grobi{tata   so 
koi upravuva i gi odr`uva JKP "Komunalec" - Peh~evo. 
 

RABOTNO VREME 
 

^len 2 
 
 Vremeto vo tekot na denot vo koe za gra|anite e dozvolen pristap i poseta na grobi{tata od ~len 1 od 
ovoj Pravilnik se opredeluva: 

- Vo letniot period od 01.04. zaklu~no  30.09. od 07:00 ~asot do 20:00 ~asot 
- Vo zimskiot period od 01.10 zaklu~no 31.03 od 07:00  ~asot do 18:00 ~asot 
Sekoj den, vo nedela i dr`avni praznici. 

 
^len 3 

 
 Vremeto vo tekot na denot vo koe nositelite na pravoto na grobno mesto odnosno gra|anite preku 
operatorite na pogrebalni uslugi mo`at da go vr{at ~inot na zakop na posmrtnite ostanki na umreno lice se 
opredeluva: 

- od 01.04 zaklu~no 30.09. od 09:00 ~asot do 17:00 ~asot 
- od 01.10 zaklu~no 31.03. od 10:00 ~asot do 16:00 ~asot 
sekoj den, vo nedela i dr`avni praznici. 

 

 
^len 4 

 
 Vremeto vo tekot na denot vo koe kamenoreza~ite mo`at da gi vr{at svoite raboti, soglasno zakonot se 
opredeluva: 

- od 01.04. zaklu~no 30.09. od 08:00 ~asot do 17:00 ~asot 
- od 01.10. zaklu~no 31.03. od 08:00 ~asot do 16:00 ~asot 
sekoj raboten den. 

 
 

RED I MIR NA GROBI[TATA 
 

^len 5 
 
 Gra|anite i drugite posetiteli se dol`ni da se pridr`uvaat na nalozite i upatstvata na ~uvarot i 
drugite slu`beni lica vo pogled na redot i mirot na grobi{tata. 
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 Deca do 10 godini starost mo`at da imaat pristap na grobi{tata samo so pridru`ba na postari lica. 
 
OPERATORI NA POGREBALNI USLUGI I ODOBRENIE ZA POGREB 
 

^len 6 
 
 Operatorite na pogrebalni uslugi svojata dejnost na grobi{tata so koi upravuva Upravitelot ja vr{at 
vrz osnova na Dogovor i vrz osnova na platen nadomestok spored Odluka donesena od Upravniot odbor na 
Upravitelot, a potvrdena od Sovetot na op{tina Peh~evo. 
 

^len 7 
 
 Za pogreb na po~inato lice, operatorot do Upravitelot  podnesuva Barawe za dobivawe Odobrenie za 
pogreb koe sodr`i podatoci na po~inatoto lice so prilog dokumentacija izdadena od ovlasteno lice so koja e 
konstatirana smrtta na po~inatiot. 
 

^len 8 
 
 Operatorot prijavuvaweto na pogreb go vr{i vo prisustvo na nositelot na grobno mesto odnosno liceto 
koe sklu~ilo - sklu~uva Dogovor za dodeluvawe na upotreba na grobno mesto ili Dogovor za transformacija na 
statusot na staro grobno mesto vo dodeluvawe na upotreba so pravo na slu`benost. 
 Dokolku nositelot na grobno mesto e spre~en da prisustvuva na ~inot na pogrebot, spre~en da go 
potpi{e i sklu~i soodvetniot dogovor i da gi izvr{i dejstvijata i obvrskite za pogrebot, vo negovo ime 
dogovorot go sklu~uva - potpi{uva i dejsvijata i obvrskite gi izvr{uva ovlasteno lice vrz osnova na izjava ili 
ovlastuvawe soglasno zakon. 
 Vo isklu~itelni slu~ai na spre~enost da se obezbedi soodvetna izjava odnosno ovlastuvawe poradi 
nu`nosta od izvr{uvawe na pogrebot liceto koe se pojavuva so operatorot pred upravitelot za pogreb na 
po~inato lice gi prevzema site dejstvija i gi izvr{uva obvrskite so davawe soodvetna izjava pod moralna, 
materijalna i krivi~na odgovornost so koja ja potvrduva opravdanosta od otsustvo na nositelot na grobno mesto 
i deka dejstvijata gi prevzema pod odgovornost istite da bidat potvrdeni i odobreni od nositelot. 
 Vo isklu~itelni slu~ai na pogreb na po~inato lice bez obezbeduvawe na prisustvo na lice od ~len 28 od 
Zakonot za grobi{ta i pogrebalni uslugi po nieden osnov i poradi krajno objektivni okolnosti koi 
isklu~uvaat prisustvo ili dokolku ne se poznati ili nema naslednici spored zakonot, Upravitelot postapuva 
soglasno odredbite na Zakonot za grobi{ta i pogrebalni uslugi i nepredvidlivite situacii gi razre{uva 
prilagodeno na sekoj poedine~en slu~aj vo sorabotka so operatorot na pogrebalnite uslugi so cel da se 
obezbedat nadomestocite i ostvarat pogrebalnite uslugi. 
 

^len 9 
 
 Pogrebot se vr{i po ~inot na podmiruvawe na site nadomestoci od strana na operatorot i gra|aninot 
koj go sklu~il - sklu~uva Dogovorot za dodeluvawe upotreba na grobno mesto kon Upravitelot i po dobivaweto 
na Odobrenie za pogreb. 
 Odobrenieto za pogreb  sodr`i podatoci od operatorot, podatoci so ime i prezime za po~inatoto lice, 
godina na ra|awe i godina na smrtta, posledno `iveali{te i edinstven mati~en broj na gra|aninot.     
 
 Odobrenieto se izgotvuva vo tri ednoobrazni primeroci. 
 Dva primeroka od odobrenieto se izdavaat na operatorot od koi eden e dol`en da go dostavi do 
nadle`noto ministerstvo - Uprava za vodewe na mati~ni knigi. Tretiot primerok ostanuva vo Arhiva na 
Upravitelot. 
 

^len 10 
                                                                   
 Prevozot na posmrtnite ostanki na po~inati lica  do vlezot na grobi{tata se vr{i so specijalno 
pogrebno vozilo registrirano za taa namena. 
 

^len 11 
 
 Operatorot e dol`en iskopot na grobnoto mesto da go vr{i soglasno standardite propi{ani so zakon i 
podzakonskite akti. 
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 Goleminata na iskopanata jama iznesuva 80 - 90 sm h 200 sm, a dnoto na grobot treba da bide  najmalku 50 
sm nad najvisokata to~ka na podzemnata voda. 
 Bruto dimenzijata na grobnoto mesto iznesuva najmalku 120 - 150 sm h 250 - 300 sm. 

 Dlabo~inata na grobnoto mesto, odnosno grobot vo zemjanite grobovi  e najmalku 180 sm. 
Kaj zemjanite grobovi treba da se obezbedi najmalku 80 sm zemja nad mrtove~kiot sanduk. 

 Operatorot e dol`en iskopot na grobnoto mesto da go izvr{uva istiot den koga }e se vr{i  i zakopot vo 
grobnoto mesto za koe ima dobieno odobrenie od Upravitelot. 
 

^len 12 
 
 Vo grobi{tata so koi upravuva Upravitelot, vlez i vr{ewe na dejnosta ostvaruvaat operatori koi 
imaat sklu~eno dogovori soglasno zakonot i ovlasteni lica i vozila evidentirani spored podatoci i 
dokumentacija dostaveni od operatorot do Upravitelot. 
 
KAMENOREZA^I 

^len 13 
 
 Kamenoreza~ite rabotite gi vr{at vrz osnova na prethodno sklu~en Dogovor so Upravitelot, vrz osnova 
na prijava i platen nadomestok soglasno Odlukata za utvrduvawe na visinata na nadomestokot donesena od 
Upravniot odbor, a odobrena od Sovetot na op{tina Peh~evo. 
 Vo grobi{tata so koi upravuva Upravitelot vlez i vr{ewe na dejnosta ostvaruvaat kamenoreza~i koi 
imaat sklu~eni dogovori. 
 

^len 14 
 
 Kamenoreza~ot ja koristi komunalnata infrastruktura na grobi{tata za izveduvawe na slednite raboti 
na opredeleno grobno mesto: 

- izrabotka na kompleten spomenik 
- montirawe na natpisni plo~i 
- montirawe na poklopni plo~i 
- montirawe na slika 
- pi{uvawe na natpis 
Kamenoreza~ot podnesuva prijava do Upravitelot vo koja naveduva na koe grobno mesto }e se izveduvaat 

raboti, koi raboti od stav 1 na ovoj ~len }e gi izveduva. 
Kamenoreza~ot ostvaruva vlez i zapo~nuva so vr{ewe na rabotite otkako }e go plati nadomestokot za 

koristewe na komunalnata infrastruktura. 
Upravitelot go dozvoluva vlezot i koristeweto na komunalnata infrastruktura soglasno prijavenite 

raboti. 
Kontrola na vidot na prijavenite i izvedeni raboti vr{i soodvetnata slu`ba na Upravitelot. 
 
 
 

  
^len 15 

 
 Kamenoreza~ite nadgrobnite spomenici gi gradat soglasno tehni~kite standardi i normativi koi gi 
propi{uvaat nadle`nite organi soglasno Zakonot za grobi{ta i pogrebalni uslugi. 
 Kamenoreza~ot e dol`en da gi zavr{i rabotite povrzani so nara~an nadgroben spomenik vo rok od 30 
dena smetano od denot na reguliraniot vlez za zapo~nuvawe so rabotite na gradskite grobi{ta. 
 

^len 16 
 
 Po izveduvaweto na rabotite kamenoreza~ot e dol`en vedna{ da go uredi i is~isti terenot kako {to 
bil pred zapo~nuvawe na rabotite. 
 

^len 17 
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 Dokolku pri izvr{uvaweto na rabotite se pronajdat delovi od kov~eg, koski i sli~no }e se zakopaat na 
istoto mesto, a dokolku se najdat predmeti od vrednost mora da se predadat na Upravitelot so zapisnik na 
natamo{na postapka. 
 
ZABRANA ZA DEJSTVIJA I DRUGI ODREDBI 
 

^len 18 
 
 Na grobi{tata se ZABRANUVA: 
- izvr{uvawe pogreb na po~inato lice na grobno mesto na na~in so koj bi mu se nanesuvala {teta na sosedno ili 
drugo grobno mesto; 
- gradewe nadgrobni spomenici so pi{uvawe na niv tekstovi sprotivno na veroispovesta i izrazuvaweto pietet 
kon umrenoto lice so {to se navreduva dostoinstvoto na umreniot i na pripadnikot na odredena verska 
zaednica, institucija ili dr`ava; 
- izveduvawe na bilo kakvi dopolnitelni grade`ni zafati od gra|anite (nastre{nici, drugi krovni 
konstrukcii i sli~no nad ili do nadgrobniot spomenik) nadvor od grobnata parcela na koja e steknato pravo na 
slu`benost i sprotivno na standardite propi{ani so zakon i podzakonski akti; 
- nanesuvawe {teta na spomenici i drugi predmeti {to slu`at na potrebite na grobnite mesta; 
- da se preskoknuva ograda, gazat zeleni povr{ini, kr{at drvca, kine cve}e i drugi sadnici; 
- naru{uvawe mir na grobi{tata; 
- vnesuvawe `ivotni ili napasuvawe `ivotni na grobi{tata; 
- ostavawe i frlawe na otpadoci, hrana i venci na ulicite, patekite i zelenite povr{ini, grobovite i na drugi 
mesta na grobi{tata, osven na mesta opredeleni za toa; 
- vr{ewe fotografirawe vo vid na zanaet ili dejnost i vr{ewe drugi uslugi bez odobrenie na Upravitelot; 
- ostavawe na zapaleni sve}i nadvor od grobi{tata; 
- sadewe na ovo{ni i drugi drvja osven ukrasni rastenija bez odobrenie od Upravitelot 
- pita~ewe na grobi{tata. 
 
 Gra|anite, operatorite na pogrebalni uslugi i kamenoreza~ite se dol`ni site dejstvija da gi 
izvr{uvaat soglasno Zakonot za grobi{ta i pogrebalni uslugi, podzakonskite akti i ovoj Pravilnik za redot, 
rabotnoto vreme i obezbeduvaweto mir na grobi{tata 
 

^len 19 
 
 Za sproveduvawe na redot i mirot na grobi{tata zadol`eno e soodvetno lice kaj Upravitelot. 
 

^len 20 
 
 Za se {to ne e regulirano so ovoj Pravilnik se primenuvaat odredbite od zakonot i soodvetnite 
podzakonski akti koi ja reguliraat materijata za grobi{ta i pogrebalni uslugi. 
 

^len 21 
 
 Ovoj Pravilnik vleguva vo sila i }e se primenuva osmiot den po dobivaweto soglasnost od Sovetot na 
Op{tina Peh~evo i objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik. 

 

 
Broj  07 - 1711/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  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 
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R  E  [  E  N  I  E 
Za objavuvawe na Одлуката  за усвојување на правилник за изменување на правилникот за внатрешна организација и 

системизација на работите и работните задачи со опис и попис на работни места на ЈКП Комуналец 
 

2. Se OBJAVUVA одлуката  за усвојување на правилник за изменување на правилникот за внатрешна организација 
и системизација на работите и работните задачи со опис и попис на работни места на ЈКП Комуналец {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den  22.10.2013 godina. 

 
Broj  07-1722/1                                                               Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 1 од Измените на Законот за јавните претпријатија (Сл. Весник на РМ бр. 119/13) член 36 став 
1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 05/02) и член 30  став  1 точка 27  од Статутот на 
општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр. 04/09) Советот на општина Пехчево на својата четврта редовна 
седница одржана на  22.10.2013      донесе:  

 
О Д Л У К А  

Za usvojuvawe  na  Пravilnikot za dopolnuvawe na Pravilnikot za vnatre{na organizacija i sistematizacija 
na rabotite i rabotnite zada~i so opis i popis na rabotnite mesta 

Член 1  
Советот на општина Пехчево донесе одлука со која што се усвојува Правилникот за систематизација на работните 

задачи и работните места во ЈКП Комуналец – Пехчево. 
 
 

Член 2 
Правилникот за дополнување  на Правилникот за систематизација на работните задачи и работните места во ЈКП 

Комуналец – Пехчево е составен дел на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со нејзино објавување во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево”. 
 
 
 
Broj  07 -1712  /1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  god.                                                                                                                              Pretsedatel, 
Peh~evo                                                                     Стојче Стефановски  s.r. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Vrz osnova na ~len 19 i ~len 37 od Zakonot  za  javni  pretprijatija(Sl. vesnik na RM br. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 
49/2006,22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013) i ~len 14 od Statutot na JKP "Komunalec" - Peh~evo, 
Upravniot odbor na 25 - tata sednica odr`ana na den 15.10.2013 godina donese 
 
 

Pravilnik za dopolnuvawe na Pravilnikot za vnatre{na organizacija i sistematizacija na rabotite i 
rabotnite zada~i so opis i popis na rabotnite mesta 

 
 
 

^len 1 
 

 Vo  Pravilnikot za vnatre{na organizacija i sistematizacija na rabotite i rabotnite zada~i so opis i 
popis na rabotnite mesta br. 0101 - 50 od 22.02.2008 godina, po ~lenot  4 se dodava nov ~len 4 - a koj glasi: 

^len 4 - a 
 Vrabotenite koi gi izvr{uvaat rabotite i rabotnite zada~i na rabotnite mesta:  

1. Direktor, 
2. Tehni~ki rakovoditel; 
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3. Finansiski rakovoditel; 
4. Sekretar; 
5. Rakovoditel na smetkovodstvo; 
6. Rakovoditel na javni nabavki 
7. Rakovoditel na filter stanica; 
8. Blagajnik i prevencija i spravuvawe so krizna sostojba; 
9. Referent za naplata na pari~ni pobaruvawa od fizi~ki i pravni lica; 
10. Magaciner 

imaat status na javen slu`benik, i za niv }e se primenuva Zakonot za javni slu`benici. 
 Za izvr{itelite na drugite rabotni mesta dadeni vo popisot i opisot }e se primenuvaat odredbite od 
Zakonot za rabotni odnosi. 
 

^len 2 
 
 Po ~lenot 8 se dodava nov ~len 8 - a, koj glasi: 

^len 8 - a 
 Op{ti uslovi za vrabotuvawe na javen slu`benik se: 
- da e dr`avjanin na Republika Makedonija; 
- da e polnoleten; 
 
- da ima op{ta zdravstvena sposobnost i 
- da ne mu e izre~ena so pravosilna odluka zabrana na vr{ewe profesija, dejnost ili dol`nost. 
 

^len 3 
 
 Po ~lenot 16 se dodavaat dva novi ~lena 16 - a i 16 - b, koi glasat: 

^len 16 -a 
 Slobodno rabotno mesto za javen slu`benik se popolnuva so: 
- objavuvawe na javen oglas za vrabotuvawe; 
- objavuvawe na interen oglas za vrabotuvawe; 
- rasporeduvawe na javen slu`benik vo istata institucuja na drugo rabotno mesto; 
- prezemawe na javen slu`benik od edna vo druga institucija; 
- prezemawe na vraboten od organite na dr`avnata i lokalnata vlast, drugi dr`avni organi ili institucii. 

^len 16 - b 
 Javnite slu`benici, vrz osnova na kontinuirano sledewe na raboteweto, se ocenuvaat sekoi {est meseci 
od strana na  direktorot. 
 

^len 4 
 

 Vo Popisot i opisot na raboti i rabotni zada~i po rabotni mesta vo JKP "Komunalec" - Peh~evo, po 
to~kata 7 se dodava nova to~ka 8  koja glasi: 
 
 

8. REFERENT ZA NAPLATA NA PARI^NI POBARUVAWA 
OD FIZI^KI I PRAVNI LICA 

 
Opis na rabotnite zada~i: 
- Vr{i pregled i evidencija na dol`nici po dadeni podatoci od centralniot kompjuter; 
- Sostavuva lista na dol`nici; 
- Pra}a opomeni i neposredno ( telefon i sli~no) gi opomenuva dol`nicite; 
- Vr{i isklu~uvawe; 
- Sorabotuva so Komunalniot inspektor vo vrska so dol`nicite; 
- Vr{i i drugi raboti dadeni od Direktorot. 
 
Stru~na podgotovka: Sredna stru~na sprema (IV ili III stepen). 
Posebni uslovi:  
- 2 godini rabotno iskustvo. 
- rabota so kompjuteri. 
  



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 04/2013                                                                                          12

 To~kite 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 stanuvaat to~ki 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 i 22. 
 
 

^len 5 
 
 Vo ~len 19 stav 3 vo  Tabelarniot pregled za osnovnata plata so popis na rabotni mesta  vo kolona 1 pod 
reden broj 7 se dodava reden broj 8, vo kolona 2 rabotno mesto - Referent za naplata na pari~ni pobaruvawa od 
fizi~ki i pravni lica, vo kolona 3 najniska plata -7.700,00, vo kolona 4 - koeficient na slo`enost -1,60, vo 
kolona 5 - iznos - 12.320,00, vo kolona 6 - iznos za hranarina - 2.100,00, vo kolona 7 - osnovna plata - 14.420,00. 
 Rednite broevi 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 vo kolona 1 stanuvaat redni broevi  9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. 
 

^len 6 
 

 Ovoj Pravilnik vleguva vo sila i }e se primenuva osmiot den od denot na dobivaweto soglasnost od 
Sovetot na Op{tina Peh~evo i objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na Op{tina Peh~evo. 
 
 
                                                                                       Управен одбор  
                                                                                                         ЈКП ,, КОмуналец,,-Пехчево 
                                                                                        Претседател 
                                    Благојчо Јовевски 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
1. Za objavuvawe na odlukata  за користење на средствата од приходите од одржување и управување на 

гробиштата за плата на вработените; 
 
 

16. Se OBJAVUVA Одлука за користење на средствата од приходите од одржување и управување на гробиштата за 
плата на вработените,{to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-ta sednica  odr`ana na den  
22.10.2013 godina. 

 
Broj  08-1722/1                                                               Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 

               Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Sl.vesnik na R.M бр.05/02,,) i 
член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гчасник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина 
Пехчево на својата 4-та седмица одржана на 22.10.2013 година донесе: 
 
 
                    

ODLUKA 

 

Za koristewe na sretstvata od prihodite od odr`uvawe i upravuvawe na grobi{tata za plata na vrabotenite 
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^len 1 
 

                Sretstvata od prihodite od odr`uvawe i upravuvawe so grobi{tata, JKP "Komunalec"  - Peh~evo mo`e 
da gi koristi za plata na vrabotenite. 
 

^len 2  

 

                Odlukata vleguva vo sila so denot на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево. 
 

                       
Broj  07 -  1714/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  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  за кофинансирање на проект, реконструкција на каназилиционен систем  во с.Умлена и 
доградба на канализационен систем во с.Робово 

 
1.Se OBJAVUVA odlukata  за кофинансирање на проект, реконструкција на каназилиционен систем  во с.Умлена и 
доградба на канализационен систем во с.Робово Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-ta 
sednica  odr`ana na den  22.09.2013 godina. 

   
 
Broj  08-1722/1                                                               Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/02), Советот на 

Општина Пехчево на седница одржана на 22.10.2013 година донесе: 

 

 

О Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К А    

за кофинансирање на проектот: "Реконструкцијза кофинансирање на проектот: "Реконструкцијза кофинансирање на проектот: "Реконструкцијза кофинансирање на проектот: "Реконструкција на канализационен систем во с. Умлена и доградба на а на канализационен систем во с. Умлена и доградба на а на канализационен систем во с. Умлена и доградба на а на канализационен систем во с. Умлена и доградба на 

канализационен систем во с. Робово"канализационен систем во с. Робово"канализационен систем во с. Робово"канализационен систем во с. Робово"    

    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Со оваа Одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинсирањето на проектот "Реконструкција 

на канализационен систем во с. Умлена и доградба на канализационен систем во с. Робово" во висина од минумум 

16,7% од вкупната вредност на проектот во согласност со Првиот повик за предлог проекти од страна на Проектот за 

управување со речниот слив (ПУРС) на Брегалница. 

 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 04/2013                                                                                          14

Проектот "Реконструкција на канализационен систем во с. Умлена и доградба на канализационен систем во с. Робово" 

е избран преку примена на партиципативен приод од страна на граѓаните и организација на "Форуми на заедниците", 

односно со реализација на две форумски сесии и една работилница.    

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    

Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе се обезбедат од Буџетот на општина Пехчево, Програма ЈИ – 

Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води. 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

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

 
 

Broj  07 - 1713/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  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 формирање на Совет за јавно здравје на општина Пехчево 
 

Se OBJAVUVA оdlukaта  за формирање на Совет за јавно здравје на општина Пехчево {to Sovetot na 
op{tina Пехчево ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den  22.10.2013 godina.                 
 
Broj  08-1722/1                                                               Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
. 

 

Врз основа на член 18 став 1, 3 и 6 од Законот за јавно здравје (Сл.Весник на Р.М. бр.22/10), Советот на Општина 

Пехчево на седница одржана на 22.10.2013 година донесе: 

 

 

О Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К А    

за формирање на Совет за јавно здравје за подрачјеза формирање на Совет за јавно здравје за подрачјеза формирање на Совет за јавно здравје за подрачјеза формирање на Совет за јавно здравје за подрачјето на општина Пехчевото на општина Пехчевото на општина Пехчевото на општина Пехчево    

    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Се формира Совет за јавно здравје за подрачјето на општина Пехчево. 

 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    
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Советот за јавно здравје за подрачјето на општина Пехчево се состои од пет члена од кои четири члена се 

претставници од општината и еден член претставник од центарот кој го покрива подрачјето на општината од областа 

на јавно здравје (ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани).    

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    

Советот за јавно здравје за подрачјето на општина Пехчево ги проучува прашањата и политиките од областа на 

јавното здравје, изготвува мислења, дава иницијативи и/или предлози до органите на општина Пехчево. 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

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

 

 
 
Broj  07 - 1715/1                                                        Sovet  na Op[tina 

Peh~evo 
22.10.2013god.                                                                                                                              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 
 

1. Za objavuvawe  за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на Проектот за подобрување 
на општинските услуги (MSIP) ;  

  
 

2.      Se OBJAVUVA оdlukata   за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на Проектот 
за подобрување на општинските услуги (MSIP), {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-тa sednica  

odr`ana na den 22.10.2013 godina.                 
 
Broj  08-1722/1                                                               Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                            Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

 
 Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11)), член 4 од Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), 
 
 
     Советот на Општина Пехчево на седница одржана на 22.10.2013 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на Проектот за подобрување на општинските 

услуги (MSIP) 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Пехчево, кое ќе се оствари преку потпишување 
на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување 
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на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, во висина на 
7.705.258 или со зборови (седум милиони седумсто и пет илјади двесте педесет и осум денари), а со цел финансирање на 
капитален инвестиционен проект: 

• Улица с.Робово; 
• Улица 1 с.Панчарево и 
• Улица 2 с.Панчарево. 

 
 

Член 2 
 

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на 
општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, под следниве услови: 

- каматна стапка: шест месечен EURIBOR со вaријабилен распон 
- рок на отплата: 13 години 
- грејс период: 3 години 
- Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2030 година 
 

Член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Пехчево. 
 
Broj  07 - 1716/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013  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 комунален ред на општина Пехчево   
 

   Se OBJAVUVA оdlukata за комунален ред на општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na 
svojata 4-тa sednica  odr`ana na den 22.10.2013 godina.                 

 
Broj  08-1722/1                                                               Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

 
 
                            
Врз основа на член 7 од Законот за комунални дејности („Сл.весник на РМ“ бр. и 95/12) и член 22, став 1, точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,,бр. 5/02) и член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл.гласник на 
општина Пехчево,, бр.4/09) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.10.2013 година, донесе 
 

 О Д Л У К А 
за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на  

подрачјето на Општина Пехчево 
 
 

I. Општи одредби 
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Член 1 
 Со оваа Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на комуналните дејности меѓу давателите и 
корисниците на услугите на подрачјето на Општина Пехчево и мерки за нејзино спроведување. 
 

 Член 2 
Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиско уредување на односите и начинот на 

вршење на комунални дејности меѓу давателите на услугите и корисниците на услугите и тоа: 
1. изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење; 
2.   изградба на водоснабдителен систем, обработка и испорака на технолошка вода; 
3. изградба на канализационен систем, одведување и прeчистување на отпадни води; 
4. изградба на канализациона мрежа, одведување и испуштање на атмосферски води; 
5. јавен општински  превоз; 
6. изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти; 
7. собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад; 
8. одржување на јавна чистота; 
9. одржување, чистење и користење  на паркови, зеленило , парк  шуми и рекреативни површини;  

10. одржување на сообраќајна сигнализација на улици и општински патишта; 
11. поставување  и одржување на јавно  осветлување;  
12. одржување на  гробишта и давање на погребални услуги; 
13. одржување и користење на  пазари на големо и мало; 
14. оџачарски работи; 
15.отстранување и чување на хаварисани возила, украсување на населените места, одржување на јавните санитарни 

јазли, изградба и одржување на септички јами, уловување на животни скитници и чување на животни и домашни 
миленици во населени места; 

16.изградба и користење на јавниот простор за паркирање  и на објектите кои се наоѓаат  на тој простор; 
      17.одржување на урбана опрема; 
      18. сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини 
 
 
 
     
                                                                                                 Член 3 

Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните претпријатија основани од Општина 
Пехчево, како и други домашни и странски физички и правни лица овластени од општината (во понатамошниот текст: 
даватели на услуги).                                 

Дaвателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и 
одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба. 

Корисници на услугата во смисла на оваа Одлука се сите домашни и странски физички и правни лица кои ги користат 
услугите, опремата, објектите и површините во сверата на комуналните дејности на подрачјето на Општина Пехчево. 

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите од оваа Одлука заради непречно и 
функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес. 
 
  1. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за   пиење 

 
         Член 4 

Под поимот изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење се подразбира 
зафаќање, обработка и дистрибуција на вода преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на 
услугата. 
Вода за пиење е: 
- секоја вода, во својата првобитна состојба или по третман, наменета за консумирање од страна на човекот, готвење, 
подготовка на храна или за други домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводната 
мрежа или од цистерна и 
- водата што се користи за производство на храна, обработка и конзервирање или за продажба на производи или на 
материи наменети за консумирање од страна на човекот, освен доколку надлежните органи потврдат дека квалитетот на 
водата не може да влијае врз здравствената исправност на прехрамбениот готов производ. 

Водоснабдителниот систем е збир на хидротехнички објекти за снабдување со вода за пиење и тоа: водозафат 
(место каде давателот на услугата зафаќа површинска или подземна вода), резервоар, објект за обработка на вода, пумпна 
или хлоринаторска станица, главен довод, магистрален вод, улична водоводна мрежа и водоводен приклучок заедно со 
придружните објекти и опрема за довод на вода од водозафатот до приклучокот на главниот водомер на корисникот на 
услугата. 
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Водоводната мрежа на корисникот на услугата е од главниот водомер до водомерната шахта и целокупната 
водоводна мрежа на корисникот на услугата. 

Водоводниот приклучок е водоводна цевка од уличната мрежа, односно од регионалниот водоснабдителен систем 
до водоводниот вентил (затварач) пред главниот водомер на водоводниот приклучок. 

Водомерна шахта е објект на корисникот на услугата во која се монтира (поставува) главниот водомер на 
водоводниот приклучок.  

 
 

             Член 5 
 Снабдувањето сo вода за пиење е дејност од јавен интерес. 

 
Член 6 

 Давателот на услугата врши снабдување со вода за пиење со зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку 
водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата. 

Давателот на услугата го врши управувањето и одржувањето на водоснабдителниот систем. 
Давателот  на услугата утврдува надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителен 

систем и висината на надоместокот зависно од големината на водоводниот приклучок, трошоците за приклучување, 
хидро-техничките услови и друго, за која висина согласност дава основачот, односно Советот на општина Пехчево. 
                                                            

 
Член 7 

Давателот на услугата е должен: 
1. На корисниците на услугата да им обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за 
пиење преку изградениот водоснабдителен систем; 
2. По  исклучок од став 1 на овој член ако дојде до нарушување или прекин во давањето на услугата во случај на 
оштетување на водоснабдителниот систем поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти во случај на недозволена 
периодична издашност на извориштата, во случај на здравствена неисправност на водата за пиење или во случај на прекин 
во снабдувањето со електрична енергија таму каде што давателот на услугата е зависен од истата, давателот на услугата е 
должен да ги информира корисниците на услугата за нарушувањето или прекинот во давањето на услугата, согласно со 
закон;  
3. Давателот на услугата е должен да врши испитување на здравствената исправност на водата за пиење на начин и 
постапка согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него; 
4. Да ги спроведува санитарно-хигиенските мерки потребни за обезбедување на здравствено исправна вода за пиење 
согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него; 
5. Непрекинато да ги одржува во исправна состојба објектите и инсталациите на водоснабдителниот систем на општината; 
6. Да ги проширува изворите, објектите и мрежата на водоснабдителниот систем со цел што повеќе корисници да се 
приклучуваат на истиот, во зависност од сопствените можности, односно можностите на општината и републиката; 
7. Да ги изведува работите за водоводен приклучок од водоводната цевка од уличната мрежа до водоводниот вентил 
(затварач) пред главниот водомер во водоводната шахта; 
8. Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот 
на услугата е должен да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин утврден со Планот за вршење на 
дејноста во вонредни околности; 
9. Давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдувањето од точка 8 на 
овој член. 
10. Давателот на услугата е должен да донесе План за начинот на вршењето на дејноста во вонредни околности, согласно 
со стандардите и вредностите на квалитетот на водата и неопходното количество на вода за пиење во согласност со 
Советот на општина Пехчево; 
11. Давателот на услугата е должен на барање на инвеститорот пред добивањето на одобрение за градба на нов објект, 
реконструкција или доградба на постоечки објект да издаде потврда за постоење или непостоење на водоводна мрежа под 
објектот на кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа; 
12. Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација за водоснабдителниот систем, заради 
воспоставување на подземен катастар; 
13.Давателот на услугата е должен да го одржува во исправна и функционална состојба водоснабдителниот систем од 
денот на добивањето на решение за употреба; 
14. Давателот на услугата е должен да го одредува и водоводниот приклучок на корисникот на услугата и тоа: 
-водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајки го и првиот вентил пред водомерот кај индивидуалните 
стамбени објекти, односно до границата на имотот-локацијата ако водомерната шахта е поставена на непрописно и 
непристапно место или е сместена во подрумски простории, 
-водоводна инсталација до надворешниот ѕид од стамбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во објектот, за 
колективни стамбени згради и 
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-водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајки го првиот вентил пред водомерот, ако водомерната шахта се 
наоѓа пред колективната стамбена зграда. 
15. Давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од органот надлежен за издавање на 
одобрение за градење, односно од Одделението за урбанизам, комунални дејности,  заштита на животната средина и ЛЕР 
на општина Пехчево во случаите кога отстранувањето на дефектот бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена 
површина. 
         Доколку дефектот на водоснабдителниот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на 
поголеми  штети, раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина давателот на услугата го врши веднаш без да 
прибави одобрение, но за превземените мерки е должен писмено да го извести органот за издавање на одобрение за 
градење, односно Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на општина 
Пехчево. По завршувањето на работите давателот на услугата должен е улицата, коловозот, јавната или зелена површина 
да ги доведе во правобитна состојба. 
16. Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето 
настаната со изведување на работите заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за 
одржување и реконструкција на објектите од водоводниот систем; 
17. Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на водоснабдителниот систем да ја врши 
на начин и услови определени со закон и со Програмата за уредување на градежното земјиште на општина Пехчево; 
18. Давателот на услугата е должен да ја определи цената за кубен метар потрошена вода за пиење и надоместокот за 
приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем согласно одредбите од Законот за снабдување со 
вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. 
                                                                                                      Член 8 

При изведување на водоводната мрежа, давателот на услугата е должен да поднесе барање до  Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на општина Пехчево заради добивање одобрение за 
градба. 

                                                               
                                                                                                                           Член 9 

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот водовод само ако водоводната инсталација во 
нивните објекти е изградена според важечките прописи и техничките нормативи. 
                                                                                                        Член 10 

За приклучување на новите корисници на водоводната мрежа како и за зголемување на потрошувачката од порано 
добиената согласност за едновремен проток на потрошувачката на вода, корисниците на услугата претходно се должни од 
давателот на услугата да прибават водоприклучна согласност. 

 
                   Член 11 

Давателот на услугата ќе издаде водоприклучна согласност ако тоа го дозволуваат техничките и економските 
можности, ако предвиденото зголемување на потрошувачката на расположливата вода е во согласност со програмата за 
развој и со плановите за изградба на јавниот водовод и ако со тековното зголемување на потрошувачката на вода битно не 
се влоши квалитетот, квантитетот на водоснабдување на постојните корисници на услугите. 

 
                                                                                                          член 12 

   Новите корисници на услугите можат да бидат приклучени на постојниот јавен водовод доколку ги исполнуваат 
условите утврдени со важечките прописи и технички нормативи со кои се обезбедува непречна испорака на квалитетна 
вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите и е изградена од правно и 
физичко лице што врши дејност, овластено да изведува водоводна инсталација. 

 
                  Член 13 

Бесправно изградените објекти не смеат да се приклучуваат на водоводната мрежа и систем. 
                                                                        

                Член 14 
Со водоприклучната согласност се определуваат условите и начинот на приклучување на корисниците на јавниот 

водовод, како и меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на услугите и корисникот на услугите. 
                 Член 15 

Давателот на услугите е должен во рок од 30 дена сметано од денот на поднесувањето да се произнесе по барањето за 
добивање на водоприклучна согласност. 

 
                Член 16 

Барањето за водоприклучна согласност мора да содржи: 
а) за големите потрошувачи-стопански и други објекти, локација на објектот, време на приклучување, намена на 
потрошувачката на вода, едновремено баран проток, инсталиран проток на објектот, режим на користење на водата во 
месеци и вкупната годишна потрошувачка; 
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б) за индивидуалните стамбени згради-локацијата на објектот, податоци за  зградата, катност, едновремено баран проток-
максимален проток и време на приклучување; 
в) за колективните стамбени згради-локација на објектот, број на становите, број на влезовите и катноста едновремено 
баран проток-максимален проток и време на приклучување. 
 

             Член 17 
Решението за водоприклучна согласност содржи: технички и економски услови за приклучување, а особено: 

место, време и потребен притисок на приклучокот, одобрен проток и притисок, водоводни обврски на давателот на 
услугите во врска со снабдувањето на корисникот на услугите, обврски на корисникот на услугите во врска со 
користењето на водата, начинот на изведување на приклучокот, приклучување на корисникот, технички барања и услови 
кои мораат да бидат почитувани при изградбата на приклучокот, рок за склучување на писмен договор за надоместување 
на трошоците на давателот на услугите и другите меѓусебни обврски, износот на надоместокот за приклучување на нови 
потрошувачи, односно зголемување на едновремениот проток и начин на плаќање, увид во техничката документација, 
надзор, технички прием и ставање под притисок на објектот, рок на склучување на договор за испорака на вода и услови 
за отстапување на основните средства. 
                                                                                                  Член 18 

Веднаш по добивањето на решението за водоприклучна согласност, корисникот на услугите склучува договор со 
давателот на услугите, за рокот на плаќање на надоместокот, рокот за приклучување, условите за реализација на 
водоприклучната согласност, почеток на превземањето на водата по потреба и динамиката на превземањето на водата, 
како и другите права и обврски. 

До колку се предвиди подолг рок на надоместокот, со договор ќе се дефинира начинот и времетраењето на 
плаќањето. 

За секој приклучок давателот на услугите е должен да води техничка документација. 
 

Член 19 
Давателот на услугите врши набавка и замена на водомерните делови на корисниците. 
Корисникот на услугите е должен да се грижи за водомерот за да не дојде до негово оштетување. 
Доколку водомерот биде оштетен од негрижа на корисникот на услугите замената и поправката ќе се врши на 

негов терет. 
Во сите други случаи, поправката на водомерот и неговата замена паѓа на товар на давателот на услугите, како и 

трошоците за негово баждарeње. До колку баждарењето дојде по вина на корисникот на услугите, трошоците паѓаат на 
негов терет. 

 
 

Член 20 
Чистењето, монтирањето и демонтирањето на водомерите се врши од овластено лице на давателот на услугите. 
Корисникот на услугите е должен на овластеното лице да му овозможи непречено чистење и демонтирање на 

водомерот ако за тоа постојат оправдани причини. 
При оштетување на водоводната мрежа давателот на услугите е должен да ги превземе потребните мерки за 

отстранување. 
Кога доаѓа до дефект на главната водоводна и канализациона мрежа во колективните стамбени објекти него го 

отстранува давателот на услугите, а трошоците за извршената работа солидарно ги поделува на сите корисници на 
водоводната и канализационата линија и трошоците ги наплаќа преку сметката за потрошената вода. 

 
Член 21 

Во случај на предвидливи прекини на водоснабдувањето, давателот на услугите е должен преку средствата за 
јавно информирање да ги извести корисниците на услугите за времетрењето на прекинувањето на водата за реонот каде 
таа ќе биде прекината пред да се прекине водата. 
Во колку давателот на услугите не постапи според горенаведениот став, должен е на корисниците да им ја надомести 
причинетата штета од некористењето на водата. 

 
Член 22 

Корисникот на услугите е должен да го извести веднаш  давателот на услугите за секаков дефект што ќе 
настане на водоводниот приклучок и на водоводните шахти. По добивањето на известувањето давателот на услугата, а 
најдоцна за 6 часа е должен да превземе мерки за отстранување на дефектот. Корисникот на услугите, доколку не го 
пријави настанатиот дефект, должен е да ја надомести штетата. 

 
Член 23 

Користењето на водата од противпожарните и уличните хидранти е исклучиво наменски. 
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До колку физички, правни или граѓанско - правни лица користат вода од противпожарните и уличните хидранти 
ненеменски, истите се исклучуваат од понатамошно користење на водата од хидрантите и ги сносат сите трошоци 
настанати за враќање во првобитна положба. 

 
Член 24 

Во колку корисникот на услугите, е во реон каде што не поминал јавниот водовод, можно е истиот да се приклучи со 
доградба на водоводната мрежа под следните услови: 
- на терет на корисникот се направи проширување на јавната водоводна мрежа и на јавниот водоводен објект за 
обезбедување на количина на вода што ја бара корисникот на услугите. 
- во случај ако постои водоводна мрежа во близина на јавниот водоводен објект, а капацитетот на водата не ги задоволува 
потребите на корисникот на услугите, трошоците за зголемување на капацитетот ќе ги сноси корисникот. 

 
Член 25 

Услугите за користење на вода, давателот на услугите може да ги откаже во следните случаи: 
- ако местото каде што се наоѓа водомерот е нечисто, затрупано или непристапно, а корисникот не ги отстрани 
недостатоците и по писмената опомена од овластено лице на давателот на услуги; 

-  по решение на санитарната инспекција; 
-  ако корисникот на услугите без одобрение или знаење на давателот на услугите приклучи друг корисник; 
-  ако корисникот на услугите самоволно се приклучи на јавната водоводна мрежа; 
- ако корисникот на услугите не ја измири сметката за потрошената вода за 3 месеци, а по  претходно добиена опомена; 
- ако се приклучи пред водомерот; 
- ако водата ја употребува за залевање на земјоделски површини. 

 
Член 26 

Давателот на услугите единствено има право да ја отвори и затвори арматурата од двете страни на водомерот, по 
исклучок корисникот на услугите може да ја затвори арматурата ако дојде до дефект или поголема поправка на 
внатрешната инсталација, а арматурата пред водомерот само во случај на дефект на водомерот и тоа веднаш или најкасно 
во рок од 24 часа за дефектот да го извести давателот на услугите. 

Ако корисникот смета дека водомерот е неисправен може да побара давателот на услугата да изврши прегед на 
водомерот. 

 
Член 27 

Над и покрај водоводната шахта и приклучоците како што се затварачи, огрлици, улични хидранти и шахти, не е 
дозволено депонирање на било каков материјал кој ќе ја оневозможи нивната употреба. 

До колку се случи тоа, давателот на услугите на сметка на корисникот ќе ги депонира истите. 
 

Член 28 
При одржување на јавната водоводна мрежа и приклучоците ако над нив веќе има изградено објект или поминува 

преку земјиште и дворно место на корисникот, давателот на услугите има право на непречена работа, а сопственикот на 
земјиштето има право на надоместок поради извршување на работите. Надоместокот го сноси давателот на услугите. 

Одредбите од став 1 на овој член нема да се применуваат до колку веќе изградените објекти под кои се врши 
монтирање или одржување на јавниот водовод се без уредна документација. 

 
Член 29 

До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и приклучоци за спроведување на урбанистичкиот план, 
како и за доградба на подземни инсталации, сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси инвеститорот на 
објектот кој го предизвикува преместувањето на водоводните линии. 

 
Член 30 

Корисниците на услугите се должни: 
1. Пред добивањето на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект, 
инвеститорот е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на водоводна мрежа под 
објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа; 
2. При дефект на водоводна мрежа која поминува низ имотот на физичко или правно лице, сопственикот, односно 
корисникот на имотот е должен да му овозможи на давателот на услугата непречено отстранување на дефектот; 
3. Над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку 3 метри, корисникот на услугата не смее да депонира каков 
било материјал, со кој би се оневозможила нејзината употреба и користење. 
4. Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, 
снимање, пректирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструција на објектите од водоснабдителниот 
систем; 
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5. Секој корисник на услугата е должен да има сопствен водомер како единствено мерно средство за определување на 
потрошувачката на вода на корисникот на услугата во поглед на фактурирањето; 
6. Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради чистење 
на водомери и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на хидрофорските постројки и 
други уреди чија неисправност може да предизвика штета на уличната водоводна мрежа; 
7. Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично, корисникот на услугата е должен во рок од 3 дена од 
констатирањето на дефектот за тоа да го извести давателот на услугата. 
8. Физичките и правни лица кои произведуваат и вршат промет со прехрамбени производи и пијалици, а кои се лоцирани 
(поставени) на просторот опфатен со урбанистичкиот план на општината, во реоните каде што постои можност за 
користење на вода од водоснабдителниот систем, должни се да се приклучат и да ја кристат водата од водоснабдителниот 
систем со кој управува давателот на услугата; 
9. Корисникот на услугата е должен да се придржува на мерките за штедење на вода во време на рестрикција спрема 
Планот донесен од Советот на општина Пехчево. 

 
Член 31 

Заради заштита и спречување на оштетување  на водоснабдителниот систем се забранува: 
-изградба на станбени и други објекти над водоводната мрежа; 
-приклучување на водоводната мрежа без одобрение за приклучување; 
-поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од 
водоводниот приклучок; 

-бесправно користење на вода пред водомер; 
-приклучување на водоснабдителниот систем на објектите кои немаат одобрение за градење; 
-самоволно демонтирање и монтирање водомери и водоводни арматури без согласност на давателот на услугата; 
-вршење изградба на објекти од водоснабдителен систем без одобрение за градење; 
-бесправно користење на вода без исправно поставен водомер; 
-намерно оштетување на јавната водоводна мрежа и јавните украсни чешми; 
-корисникот на услугата без одобрение да дозволи приклучување на друг корисник од неговиот  приклучок; 
-депонирање на каков било материјал  над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку 3 метри со кој би се 
оневозможила нејзина употреба и користење. 

За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за снабдување со вода за пиење 
и одведување на урбани отпадни води (Сл.весник на РМ бр.68/04;28/06;103/08;17/11 и 54/11). 

 
  2. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и испорака на технолошка вода 
 
                                                                                                 Член 32 
Под обработка и испорака на технолошка вода се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на технолошка вода до 
мерниот инструмент на корисникот. 
Одредбите од глава II на оваа Одлука што се однесуваат за снабдувањето со вода за пиење ќе се применуваат и во однос 
на обработката и испораката на технолошката вода. 
 
   
 3.Изградба на канализационен систем,  одведување и пречистување на отпадни води 

    
Член 33 

 Под одведување и пречистување на отпадни води се подразбира прифаќање на отпадни води од куќниот 
приклучок на дворната канализациона мрежа, пречистување и испуштање во рецепиентот, како и чистење на септичките 
јами. 
 Одведување на урбани отпадни води е собирање на отпадните води од стамбените, деловните, производните, 
административните и на нив слични простории во агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична 
канализациона мрежа пречистување во пречистителните станици и испуштање на отпадните води во рецепиентот. 
 Рецепиент е секоја проточна и стоечка вода на површината на земјата во која се испуштаат урбаните отпадни и 
атмосверски води. 
 Урбани отпадни води се отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосверски води, односно 
мешавина од отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води. 
 Урбани води од домаќинствата се отпадни води од стамбени населби и од сервисните капацитети, кои што главно 
потекнуваат од човечкиот метаболизам и од активностите во домаќинствата. 
 Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што се исфрла од просториите  во кои се врши индустриска или 
трговска дејност. 
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 Канализационен систем е збир на хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални канали, улична 
канализациона мрежа, атмосверска канализациона мрежа, црпни станици, сифони и постројки за пречистување на 
урбаните отпадни води. 
 Канализационен приклучок е спој на канализационата мрежа на корисникот на услугата со уличната 
канализациона мрежа. 
 Хидротехнички услови е акт на давателот на услугата издаден врз основа на претходно добиени услови за градба 
во кои се дефинира постоечката, односно предвидената улична канализациона мрежа. 
 Ревизиони шахти се објекти кои се поставуваат на одредени растојанија на уличната канализациона мрежа и 
служат за контрола и одржување на истата. 
 Приклучни (контролни) шахти се објекти кои се наоѓаат на канализациониот приклучок меѓу уличната 
канализациона мрежа и објектот на корисникот на услугата и служат за одржување на канализациониот приклучок на 
корисникот на услугата. 

 
Член 34 

 Давател на услугата е Јавното претпријатие основано од општината кое ги исполнува условите на вршење на 
дејноста, одведување и пречистување на отпадни води ЈКП ,, Комуналец,,  Пехчево. 
 Корисникот на услугата е правно или физичко лице сопственик на стамбен, деловен, производствен, 
административен и на нив сличен објект, вклучувајки го и куќниот совет, приклучен на канализационата мрежа. 

  
                                                                                                 Член 35 
 Давателот на услугата врши: 

- одведување на урбани отпадни води во рецепиентот со нивно собирање од корисниците на услугата преку 
канализационата мрежа, пречистување и испуштање во рецепиентот; 

- управување и одржување на канализациониот систем; 
- ја определува целта на користење на услугата, по претходна согласност на општината; 
- ја утврдува висината на надоместокот за приклучување на корисникот на услугата во канализациониот систем по 

претходна согласност на Советот на општина Пехчево; 
- се грижи за исправно функционирање на целокупната канализациона мрежа за која цел формира посебна единица 

за одржување; 
- редовно врши пречистување на канализационата мрежа; 
- врши поправка на оштетените делови од објектите на канализационата мрежа; 
- дава стручни упатства за изведување на дел од канализацијата што ја вршат граѓаните; 
- обезбедува дежурна служба за отстранување на дефектите и недостатоците за потребите на канализационата 

мрежа; 
- дава одобрение за приклучок и го извршува самиот приклучок; 
- пропишува технички услови за изведување на приклучок и на објектите за приклучок; 
- врши и други работи сврзани со управувањето и одржувањето на канализационата мрежа. 
           Давателот на услугата е должен на корисниците на услугите да им обезбеди трајно и непрекинато одведување на 
урбаните отпадни води преку изградениот канализационен систем. 

Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на канализациониот систем или на 
дел од него да го врши на начин и услови определени со закон и Програмата за уредување на градежно земјиште на 
Општина Пехчево. 
 На барање на корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање на одобрение за градба на нов објект, 
реконструкција или доградба на постоечки објект давателот на услугата е должен да издаде потврда за постоење или 
непостоење на канализациона мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за 
приклучување на канализационата мрежа. 
 Давателот на услугата е должен да го одржува канализациониот систем, заради воспоставување на подземен 
катастар. 
 Давателот на услугата е должен да го одржува канализациониот систем од денот на добивањето на решението за 
употреба. 
 Давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од органот надлежен за 
издавање на одобрение за градба во случаите кога отстранувањето на дефектот на канализациониот систем бара 
раскопување на улица, коловоз, јавна површина или зелена површина. 
 Доколку дефектот на канализациониот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на 
поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без 
да прибави одобрение за раскопување, но за превземените мерки е должен писмено да го известува органот надлежен за 
издавање на одобрение за градење. 
 По завршување на работите околу отстранувањето на дефектот на канализациониот систем давателот на услугата 
е должен улицата, коловозот, јавната и зелената површина да ги доведе во првобитна состојба. 
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 Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на 
земјиштето настаната со извeдување на работи во врска со вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување 
на работи за одржување и реконструкција на објектите од канализациониот систем. 
                                                                                Член 36 
 Корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција 
или доградба на постоечки објект е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на 
канализациона мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на 
канализационата мрежа. 
 Давателот на услугата е должен да ја одржува канализационата мрежа на корисникот на услугата на  сметка на 
корисникиот. 
 Корисниците на услугата се должни веднаш да го известат давателот на услугата за оштетувањето или дефект 
што ќе настане на канализационата мрежа на корисникот на услугата. 
 Корисниците на услугата кои вршат индустриска или трговска дејност се должни да извршат потребно 
прочистување на начин утврден со закон пред да ги испуштат индустиските отпадни води во канализациониот систем. 
 Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење 
премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите на 
канализациониот систем. 
 Секој сопственик на изграден или делумно изграден објект е должен да ја спои својата куќна канализација со 
уличната канализација истовремено кога уличната канализација ќе биде изградена пред неговиот објект. 

 
Член 37 

 Давателот на услугата има право да го прекине одведувањето на урбаните отпадни води во следните случаи: 
- Во случај кога корисникот на услугата и по претходна писмена опомена не ја исполнува   обврската за плаќање на 

надоместокот; 
- Ако продолжувањето на одведувањето на урбаните отпадни води би преставувало опасност за трети лица или за 

животната средина и природа; 
- Ако физичко или правно лице бесправно е поврзано на канализациониот приклучок; 
- Ако корисникот на услугата на својот приклучок, дозволи приклучување на друг корисник без одобрение и 

согласност на давателот на услугата; 
- Ако корисникот врши одведување на води со примена на киселина, алкохолни и други соли, води кои содржат 

бензин, нафта, разни масла и други хемикалии кои разорно делуваат на каналските цеви и топли води со 
температура над 40 степени целзиусови; 

- Ако корисникот врши одведување на води и предмети што развиваат токсични експлозивни гасови;  
- Ако корисникот врши одведување на води и предмети-причинители на заразни и паразитни заболувања и 

радиоактивно зрачење; 
- Ако корисникот врши одведување на отпадни води со предмети и примеси што можат да ја оштетат 

канализационата мрежа или да го попречат правилното функционирање на мрежата; 
- Ако корисникот со одведување на отпадна вода врши одведување на ѓубре, пепел, коски, гипс, цемент, песок, 

крпи и други отпадни материи, што можат да ја оштетат или зачепат канализационата мрежа и отворените 
водотеци и го попречат нивното нормално функционирање; 

- Ако е донесено решение од надлежен инспекциски орган и 
- Ако настане поголемо оштетување на канализационата мрежа во имотот на корисникот, а со цел да се отстрани 

оштетувањето и сопре поголемо оштетување. 
Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од претходниот став паѓа на товар на корисникот на услугата. 

Член 38 
Заради заштита и спречување на оштетување на канализациониот систем се забранува: 
- изградба на стамбени и други објекти над канализационата мрежа; 
- приклучување на канализационата мрежа без одобрение за приклучување; 
- испуштање на цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска,   метал, стакло, пластични 

материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем; 
- испуштање на урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани 

отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем; 
- испуштање на отпадни материи и води кои ги оштетуваат ѕидовите на канализациониот систем; 
- испуштање на нафта и нафтени деривати како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материјали во 

канализациониот систем; 
- приклучување на канализациониот систем на објектите кои немаат одобрение за градење; 
- испуштање на отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во ситемот на атмосферската 

канализација, односно испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од 
домаќинства и индустриски отпадни води; 
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- испуштање на индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходно извршено потребно 
пречистување; 

- на било каков начин оштетување на канализационата мрежа; 
- испуштање на предмети што развиваат токсични експлозивни гасови; 
- испуштање на предмети и материи кои се причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно 

зрачење. 
За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за снабдување со вода за пиење и 
одведување на урбани отпадни води (Сл.весник на РМ бр.68/04;28/06;103/08;17/11 и 54/11). 
 
 
4. Изградба на канализациона мрежа, одведување и испуштање на атмосверски води     

 
Член 39 

 Под одведување и испуштање на атмосферски води се подразбира прифаќање на атмосферските води од урбаните 
површини, одведување со канализационата атмосферска мрежа и испуштање во рецепиентот. 
 Атмосферските води се сите површински води предизвикани од атмосферските врнежи кои преку сливниците се 
слеваат во атмосверската канализација. 

Атмосферската канализација (мрежа) е збир на хидротехнички објекти кои служат за прифаќање, одведување и 
испуштање во рецепиент на атмосферската вода од урбаните површини. 

 
Член 30  

 Дејноста за вршење на одведувањето и испуштањето на атмосферските води општината може да го довери на 
јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги 
исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на 
услугите). 
 

Член 41 
 Давателот на услугата врши: 

- прифаќање, одведување и испуштање на атмосферските води од урбаните површини преку атмосферскиот 
канализационен систем до рецепиентот; 

- управување и одржување на атмосферската канализациона мрежа. 
 

Член 42 
Давателот на услугата е должен: 

- трајно и непрекинато да обезбеди одведување на атмосферските води од урбаните површини преку изградената 
канализациона мрежа; 

- да се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната атмосферска канализациона мрежа, а посебно да 
врши редовно прочистување и да врши поправка на оштетените придружни објекти на атмосверската 
канализацина мрежа; 

- да врши редовно чистење на коритата на отворените канали и водотеци во градежниот опфат на градот и 
населените места; 

- во случај на поголеми врнежи од дожд и нагло топење на снегот да обезбеди дежурна служба за интервенција и 
итно санирање и отстранување на настанатите штети со цел да се обезбеди нормално фукционирање на 
атмосферската канализациона мрежа; 

- да врши редовна поправка на оштетените делови од атмосферската канализациона мрежа; 
- да обезбеди целосна документација на канализациониот систем за прифаќање на атмосферските води, заради 

воспоставивање на подземен катастар. 
 

Член 43 
Заради заштита и спречување на оштетување на атмосферската канализациона мрежа се забранува: 

- испуштање на отпадни води од домаќинствата и индустриски отпадни води во системот на атмосферската 
канализација; 

- испуштање на отпадни води од септичките јами и друг отпад во системот на атмосферската канализација; 
- испуштање на нафта и нафтени деривати, разни масла и слично како и цврсти и течни запаливи материи и 

експлозивни материи во системот на атмосферската канализациона мрежа; 
- приклучување на фекалната канализација во атмосферската канализација; 
- фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените канали и водотеци; 
- оштетување на цевите на атмосферската канализациона мрежа и нејзините придружни објекти. 

За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за снабдување со вода за пиење и 
одведување на урбани отпадни води (Сл.весник на РМ бр.68/04;28/06;103/08;17/11 и 54/11). 
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5. Јавен општински превоз 

Член 44 
Под јавен општински превоз се подразбира превоз на патници што  се врши на подрачјето на општина Пехчево. 
Општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Пехчево можат да вршат превозници кои ќе добијат 
лиценца за вршење на таков вид превоз што ја издава Градоначалникот на општина Пехчево. Превозникот кој има 
лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие 
дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија. Dozvolata i  vozniot red se izdavaat so rok na va`ewe od 5 
godini.  
 Општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Пехчево го уредува Советот на општината со 
посебна Одлука, која е составен дел на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување.  
За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за превоз во патниот сообрќај 
(Сл.Весник на РМ бр.68/04; 127/06; 114/09; 83/10; 140/10; 17/11; 53/11; 06/12 и 23/13) 
 
6.Изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни 
објекти 
                                                                                               Член 45  

Со оваа одлука се уредуваат условите и начинот на управување, планирањето, изградбата, реконструкцијата, 
рехабилитацијата, одржувањето, заштитата и надзорот на општинските патишта.                                                                 
                                                                                               Член 46 

Општинските патишта, локалните улици и други инфраструктурни објекти се добра во општа употреба и се 
користат под услови утврдени со Законот за јавните патишта и нивната функција е обезбедување на безбеден и непречен 
превоз на стока и патници во патниот сообраќај.                                                            
                                                                                   

       Член 47 
Јавниот пат го сочинуваат: 
-долниот и горниот строј на патот, 
-тротоари, пешачки и велосипедски патеки, 
-уреди за одводнување, 
-патен појас, 
-воздушниот простор, 
-сообраќајни знаци и сигнализација, 
-опремата на патот, 
-пешачки и разделни острови и зеленило, 
-сообраќајни површини надвор од коловозот како што се паркиралишта и автобуски постојки, 
                                                                                

     Член 48 
Категоризацијата на јавните патишта, на општинските патишта и улици  во општина Пехчево согласно со 

критериумите за категоризација на Владата на Република Македонија го врши Советот на општина Пехчево. 
Дел од патот кој го изгубил својството на државен пат преминува во надлежност на општината во рок од шест месеци од 
денот на донесување на актот за прекатегоризација во општински пат или обратно. 
                                                                                 

      Член 49 
Работите на изградба, реконструкција, рехабилитација, одржувањето и заштитата на општинските патишта и 

улици го врши општина Пехчево, согласно со Годишната Програма за нивно одржување донесена од Советот на општина 
Пехчево. 
                                                                                 

      Член 50 
Работите на одржување на општинските патишта и улици во смисла на оваа одлука, се работите на редовно, 

зимско, периодично и интервентно одржување и општината може да ги отстапи на јавно претпријатие основано од 
општината или да ги отстапи со договор за извршување на други правни лица регистрирани за вршење на овие работи.  
 

Член 51 
Работи на редовно одржување се сите активности со кои патот континуирано се одржува во функционална 

состојба и безбедно одвивање на сообраќајот. 
Работи на зимско одржување се сите активности за обезбедување на сообраќајот во зимски услови. 
Работи на периодично одржување се сите активности кои повремено се превземаат за продолжување на животниот век на 
патната инфраструктура. 
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Работи на интервентно одржување на патиштата се активности за остранување на оштетување  настанати од 
непредвидени настани за обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на патот и  да се зголеми сигурноста на 
сообраќајот како вонредно одржување. 
Сите овие работни активности се извршуваат согласно со Годишна програма за одржување на општинските патишта,  
улици и други инфраструктурни објекти усвоена од страна на Советот на општина Пехчево.                                                                   

Член 52 
Телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за 

напојување, канализација, водоводи и други слични уреди можаат да се поставуваат во заштитниот појас на патот врз 
основа на поднесено Барање до надлежен орган на општина Пехчево и добивање одобрение од нив. 

 
Член 53 

За одобрување за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас, за поставување на инсталации во 
заштитниот појас, за поставување на заштитни огради, за вонреден превоз за прекумерно користење на патот се поднесува 
барање до надлежен орган на општина Пехчево и во законски рамки надлежниот орган е должен да одговори по истото. 
                                                                       

    Член 54 
          Заради заштита на општинските патишта, улици и други инфраструктурни објекти забрането е: 

- заземање земјиште од патот и патниот појас; 
- спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водите; 
- пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвја покрај патот; 
- спуштање на дрвја и други матерјали по косините на патот; 
- влечење на плугови, камени блокови, железни шипки и други предмети и материјали по патот; 
- фрлање на шут, отпадоци, држење на ѓубре или депонии во патниот и заштитниот  појас на патот; 
- испуштање на отпади води и други материјали на патот; 
- нанесување на кал на патот или улицата; 
- движење на возила по пешачка патека; 
- поставување на светлосни направи; 
- попречување на користење на патот или улицата, прекопување на коловоз, оставање на пречки или друг 

материјал или неовластено поставување на разни препреки. 
- продавање на овошје, зеленчук, мед и други земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни производи и 

слично на патот или улицата; 
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или улицата или да се попречува или загрозува 

сообраќајот. 
За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за јавните патишта (Сл.весник на РМ 
бр.84/08; 52/09; 114/09; 124/10;  124/11; 53/11;44/12 и  168/12)                                                       
                                                                        
 
7.Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен    отпад                                           
                                                                    

Член 55 
 Под обработка и депонирање на комунален  отпад се подразбира селектирање, собирање, транспортирање и 
обработка на комунален  отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени 
депонии, како и одржување на депониите. 

Комунален отпад е отпад што се создава од физички лица од домаќинставата (отпад од домаќинства) и 
комерцијалниот отпад. Отпадот од домаќинствата е отпадот кој секојдневно се собира од домаќинствата, како и посебно 
собраниот опасен отпад од домаќинствата, кабаст отпад, градинарски отпад и слично.  
             Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од физички и правни лица при вршење на комерцијални, 
индустриски, занаетчиски, услужнo административни и слични дејности, кои според својата природа или според својот 
состав е сличен на отпадот од домаќинствата. 
 Преработка на отпадот се операциите утврдени со Законот за управување со отпадот, кои имаат за цел да се 
искористат употребливите материи и состојки на отпадот, за рециклирање и за користење на отпадот како извор на 
енергија, исклучувајки го горењето на отпадот заради негово дефинитивно отстранување. 
 Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да 
биде употребен или преработен, а при тоа не се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето. 
 Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот (секундарни суровини) и нивно користење како 
замена за примарните суровини или користење на својствата на супстанциите содржани во отпадот за нивната првична 
намена или за други намени, вклучувајки го директното користење на енергијата на отпадот. 
 Собирање на отпад е збир од организирани дејности кои што опфаќаат постапки со кои отпадот се подготвува за 
транспорт. 
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 Складирањето на отпадот е организирана дејност за складирање на создадениот отпад во објекти кои што ги 
исполнуваат пропишаните услови за таа намена за период пократок  од три години, доколку складираниот отпад е 
наменет за третман и за преработка или за период пократок од една година доколку отпадот е наменет за отстранување. 
 
                                                                                         Член 56 
 Создавачите односно поседувачите на отпадот се должни да го селектираат отпадот на следните категории: 

- Амбалажен отпад (хартија, пластика, стакло, дрво и слично): 
- Отпад од дворни места (цвеќе, трева, гранки, листови од дрвја, пилевина, гранки и слично); 
- Отпадот настанат од делови на расипани апарати за домаќнствата, кујнски прибори, санитарни уреди и слично) и 
- Останатиот отпад од домаќинствата. 

                                                                      
Член 57 

 Амбалажниот отпад се остава на посебните места за собирање односно во контејнери за амбалажен отпад кои се 
поставуваат на јавните површини на местата определени од градоначалникот на општината. 
 Останатиот отпад од домаќинствата се става во вреќи или во посебни садови за тој отпад и се остава на местото за 
собирање и селектирање на комунален отпад определен од градоначалникот на општината. 
 Правните и физичките лица се должни да го одделат опасниот дел содржан во комуналниот отпад и да го остават 
на местата за собирање на опасниот дел од комуналниот отпад определени од градоначалникот на општината. 

 
Член 58 

 На подачјето на градот Пехчево комуналниот отпад се собира и транспортира организирано. 
 Сопствениците на зградите, становите и деловните простории, заемопримателите, закупците и другите корисници 
на стамбените и деловните простории (во натамошниот текст: создавачи и поседувачи на отпадот) имаат обврска 
задолжително да ги користат услугите за одстранување на комуналниот отпад на начин и услови утврдени со оваа Одлука 
и другите прописи кои ги уредуваат овие односи. 

 
Член 59 

 Отпадот од дворните места се собира во посебни вреќи за отпад и се оставаат пред влезовите на стамбените 
односно деловните објекти или до контејнерите за собирање на отпадот од домаќинствата. 
 Отпадот настанат од делови на расипани апарати од домаќинствата, кујнски прибор, санитарни уреди и слично се 
собира во соодветна картонска амбалажа, односно вреќа за отпад и се оставаат во посебни садови за собирање на истиот 
отпад кои се поставуваат на јавните површини на места определени од страна на Градоначалникот на општина Пехчево. 
 Останатиот отпад од домаќинствата се собира во вреќи или во садови за тој отпад на места определени од страна 
на Градоначалникот на општина Пехчево. 
 

Член 60 
 Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во неоштетени вреќи што се изработени од цврст, 
непропустлив и непрозирен материјал. 
 Вреќите мораат да бидат цврсто заврзани како не би дошло до испаѓање на отпадот и ширење на непријатен 
мирис. 
 Во вреќите не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично. 
 Вреќите за собирање на отпадот од домаќинствата ги набавуваат на свој трошок создавачите на отпадот. 
 

       Член 61 
 Отпадот од домаќинствата може да се собира и во посебни садови за отпад (корпи за отпадоци, контејнери). 
 Во садовите за собирање на отпадот од домаќинствата не смее да се фрла жар, врел пепел, течности, мртви 
животни и слично. 

 
Член 62 

 Зградите од кои отпадот од домаќинствата се става во садови за отпад мораат да имаат одреден простор или место 
за за сместување на садот за отпад и доволен број на садови за отпад-контејнери. 
 Бројот и видот на садовите за отпад за секоја пооделна зграда го одредува јавното претпријатие за комунални 
дејности или правно и физичко лице кое е овластено за собирање и транспортирање на отпад во соработка со Одделението 
за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР во Општина Пехчево. 

 
Член 63 

 Садовите за отпад од домаќинствата ги поставува правното и физичкото лице кое е овластено за собирање на 
отпад, на местата кои се определени од страна на градоначалникот на општината. 
 Местата околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за кои се должни да се грижат 
собирачите на отпадот . 
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     Член 64 

 Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат во садовите за отпад така да не се распаѓа и да не го валка 
просторот околу садот. Садовите и контејнерите за отпад мора да бидат затворени. 
 Забрането е изнесување и вадење на отпад од садовите и контејнерите. 
 При стварњето на отпад од домаќинствата создавачот на отпадот е должен да ги уситни на помали делови 
картонските кутии, морската пена и слично. 

Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за отпад. 
                                                                         

Член 65 
 Отпадот од домаќинствата организирано се одвезува најмалку еднаш  неделно во градот и еднаш неделно во 
населените места на Општина Пехчево. 
                                                                   

                 Член 66 
 Собирачот на отпадот е должен при собирањето и изнесувањето  на отпадот да внимава отпадот да не се растура 
и вреќите да не се оштетуваат и отвараат, да не се крева прав, да не се оштетуваат садовите, како и да не се валкаат и 
оштетуваат просториите и површините за сместување на отпадот. 
 Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен истиот 
веднаш да го исчисти, а садовите да ги вратат на местото определено за нив и да ги затворат капаците на садовите и 
контејнерите. 
                                                                      

Член 67 
 Депонијата е објект наменет за отстранување на отпадот со негово истурање над и под земја. 
 Депонирање е операција за отстранување на отпадот на депониите. 
 Јавното претпријатие основано од општината, управува и се грижи за уредување и одржување на депонијата за 
комунален цврст отпад, а особено е должен: 

- да го огради просторот на депонијата и да обезбеди контролирано влегување и излегување на возилата при 
депонирањето на отпадот; 

- да обезбеди уреди и објекти за лична хигиена на работниците и миење и дезинфекција на возилата; 
- да го спречи ширењето на миризбата и нечистотијата; 
- површините што се покриени со отпад да ги покрие со земја во слој најмалку од 30-50 сантиметри и истите ги 

озелени; 
- да не дозволи палење на оган и горење на отпадот во депонијата; 
- да превземе санитарно-хигиенски и ветеринарни мерки за спречување на размножувањето на инсекти и стаорци. 

 
                                                                                                  Член 68 
 Се забранува: 

- Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите, кантите за отпад или специјалните 
вреќи за отпад; 

- Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад на отпадоци кои не се сметаат за комунален  отпад; 
- Фрлање во контејнерите жар и други запалени материјали, вода, киселина, моторни и разни други масла и други 

штетни и опасни материи; 
- Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци надвор од за тоа определени локации; 
- Преработување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физички лица; 
- Палење на отпадот во кантите и контејнерите; 
- Собирање и транспортирање на отпадот да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на 

дејноста;  
- Вршење  собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на дозвола; 
- Постапување со отпадот на начин кој доведува до загрозување на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето; 
- Постапување со отпадот на начин кој доведува до загрозување на водите, воздухот и почвата над пропишаните 

граници; 
- Постапување со отпадот на начин кој создава бучава и непријатна миризба; 
- Постапување со отпадот на начин кој доведува до уништување на природните услови за живот на животните и 

растенијата; 
- Постапување со отпадот на начин кој доведува до уништување на заштитените природни области и на 

заштитеното културно наследство; 
- Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагрдување и неуредување на објектите и просторот во 

урбаните зони и во подрачјето надвор од урбаните зони; 
- Истурање и фрлање на отпад во канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти; 
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- Вршење на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад со средства и со опрема која не е соодветна за 
вршење на истата дејност; 

- Преработување на отпад без поседување на дозвола за вршење на дејноста преработка, третман или складирање 
на отпадот; 

- Прифаќање на отпад што не соодветствува со класата на депонијата; 
- Вршење на горење на отпад и согорување на отпад без дозвола. 

 
Член 69 

 Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не 
содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад. 
 

Член 70  
Создавачот и/или поседувачот на индустриски неопасен отпад е должен да го преработи отпадот што настанува 

со вршење на дејноста, на начин утврден со Законот за управување со отпадот. 
Правните и физичките лица кои постапуваат со индустрискиот неопасен отпад се должни да достават примерок 

од идентификациониот формулар до градоначалникот на општината. 
 
                                                                                                  Член 71 
 Создавачите на индустрискиот и комерцијалниот отпад должни се да склучат посебен договор за собирање и 
транспортирање на отпадот со давателот на услугата на територијата на Општина Пехчево. 
 
                                                                                                 Член 72  

Со индустрискиот неопасен отпад се постапува во согласност со одредбите на Законот за управување со отпад. 
 

                                                                                                 Член 73 
 Штетни материи во смисол на оваа одлука се хемиски супстанции што ги менуваат природните, хемиските, 
физичките, биолошките, бактериолошки состави и својства како и радиолошките особини на земјиштето, водата и 
воздухот. 
 Созадавачите на индустриски отпад што содржи штетни материи се должни да ги превземаат соодветните мерки 
согласно одредбите на Законот за управување со отпад, Законот за заштита на животната средина и другите прописи кои 
ја регулираат оваа проблематика. 
 Индустрискиот течен отпад што не содржи штетни материи се испушта задолжително во канализациониот систем 
за отпадни води, а доколку таков не постои, во септичка јама, изградена и заштитена според хигиено-санитарните прописи 
и норми. 

 
Член 74 

 Индустрискиот отпад се депонира во посебна депонија за инертен отпад (определена со одлука на Советот). 
 

Член 75  
 Отпадот што содржи употребливи материи треба да се преработи, доколку е возможно негово натамошно 
искористување и натамошно искористување на неговите состојки ако постојат соодветни технички и технолошки услови. 
 Преработката на отпадот мора да се врши без примена на процеси или методи кои ја загрозуваат животната 
средина, животот и здравјето на луѓето. 

 
Член 76 

           Отпадот се преработува со примена на една или повеќе од следните операции: 
- Користење како гориво за примарна намена или како некое друго средство за производство на енергија; 
- Регенерација/подобрување на својството на растворувачите; 
- Рециклирање/подобрување на својствата на органските материи кои што не се користат како растворувачи 

(вклучувајки ги тука и компостирањето и другите процеси на биолошка трансформација; 
- Рециклирање/подобрување на својствата на металите и на металните соединенија; 
- Рециклирање/подобрување на својствата на други неоргански материјали; 
- Регенерација на киселините или на базите; 
- Преработка на состојките што се користат за намалување на загадувањето; 
- Преработка на состојките од катализаторите; 
- Прерафинирање на користена нафта или други форми на повторно користење на нафтата; 
- Третирање на земјиштето во полза на земјодејството и на животната средина; 
- Користење на отпадот добиен со некоја од операциите наведени во алинеите од 1 до10 на овој став; 
- Размена на отпадот поради продолжување на некои од операциите наведени во алинеите од 1 до11 на овој 

став и 
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- Складирањето на отпадот кој што треба да биде подложен на некоја од операциите наведено во алинеите од 1 
од 12 на овој став (со исклучок на временото складирање, пред собирање, на местото каде што е создаден 
отпадот). 

 
Член 77  

 Забрането е: 
- предавање на индустрискиот отпад на правно или физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и 

транспортирање на отпад согласно Законот; 
- чување на индустрискиот отпад што содржи штетни материи во претоварни станици подолго од 

пропишаниот рок согласно Законот за управување со отпадот; 
- истурање или фрлање на индустрискиот отпад кој содржи штетни материи во водите, почвата, во садови кои 

не се предвидени за собирање на таков вид отпад во канализациите и другите инфраструктурни системи и 
објекти; 

- доставување на неточни податоци во идентификациониот формулар од страна на создавачот, односно 
поседувачот на индустрискиот отпад; 

- собирањето и транспортирањето на индустрискиот отпад да се врши со средства и со опрема која не е 
соодветна за вршење на дејноста; 

- собирање и транспортирање на индустрискиот отпад што содржи штетни материи без дозвола согласно 
Законот за управување со отпад; 

- вршење на преработка на индустрискиот отпад спротивно на одредбите од Законот за управување со отпадот; 
- преземање на отпад за преработка кој не одговара на податоците наведени во идентификациониот формулар 

и 
- прифаќање на отпад што не соодветствува со класата на депонијата.  

 
Член 78 

 Под депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи утврдени со Закон кои немаат 
својство на комунален цврст и технолошки отпад се подразбира собирање, транспортирање, обработка и депонирање на 
овие отпадоци на уредени депонии, како и одржување на депониите. 

 
Член 79 

 Отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи се: градежен материјал, земја, шут, згура, вар, 
цемент, чакал, песок, кал, камења, тули, ќерамички отпадоци и слично.  
 Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на јавните површини. 
 Создавачите на отпадоци од став 1 на овој член се должни да го отстрануваат односно транспортираат истиот на 
посебно уредените депонии. 

 
Член 80 

 Со отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи се постапува во согласност со одредбите на 
Законот за управување со отпадот што се однесуваат на инертниот отпад. 

Правните и физичките лица кои постапуваат со отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи 
се должни да обезбедат доказ дека истиот отпад нема да се растура, согорува или на друг начин физички или хемиски да 
реагира, да се биоразградува или на друг начин да влијае на друга материја со која што стапува во допир со што би 
предизвикало загрозување на животната средина и здравјето на луѓето. 

Правните и физичките лица кои при изведувањето на градежни работи создаваат отпадоци кои немаат својство на 
комунален отпад, се должни сами да го собираат и да го транспортираат отпадот на места определени од општината или 
истите да ги предадат на овластени правни и физички лица кои собираат и транспортираат отпад. 

Правните и физичките лица кои при изведувањето на градежни работи создаваат отпадоци кои немаат својство на 
комунален отпад должни се да поседуваат доказ дека отпадоците што се создаваат со изведувањето на градежните работи 
го предале на начин утврден во став 3 на овој член. 

 
Член 81  

Советот на општина Пехчево на предлог на градоначалникот на општината ги определува местата за третман и 
отстранување на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи, со согласност на општинскиот план за 
управување со отпад и во согласност со просторниот и урбанистички план. 
Посебно уредените депонии, односно пределените места од став 1 на овој член ги одржува и со нив управува Јавното 
претпријатие за комунални дејности основано од општината или правно или физичко лице кое од страна на општината е 
овластено за вршење на истата дејност. 

 
Член 82 
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Забрането е отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се изнесуваат од своите дворни 
места до денот на преземање на правните или физичките лица кои се овластени за собирање и транспортирање на отпадот. 

Се забранува транспортирање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се врши со 
несоодветни транспортни возила што би предизвикало истурање на истиот на самите сообраќајни површини. 

Забрането е оставање, односно истурање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежните работи на 
јавните површини и слично. 

Забрането е депонирање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи вон местата 
определени од страна на Советот на општина Пехчево. 
 

Член 83 
Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен матерјал. 

 
За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за управување со отпад (Сл.весник на 
РМ бр. 09/11; 51/11 и  123/12). 
 
 
8.Одржување на јавна чистота  
 
                                                                                             Член 84 

Одржување на јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавни и сообраќајни површини и 
чистење на снегот во зимски услови. 
Под јавни и сообраќајни површини во урбаните средини на подрачјето на општина Пехчево се подразбираат: 
-Јавните површни (улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени простори, парковски површни и 
градско зеленило, спортско рекреативни објекти, стадиони,  проточни и суви канали, корита во урбани средини, мостови, 
паркинг простори, скали кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, видиковци, автобуски  и такси  стојалишта и 
јавни санитарни јазли.) 

      Во спроведување на програмата се изведуват следните активности: 
- рачно метење на јавните површни, 
- машинско чистење на улиците  од наноси на земја после врнежи од дожд, 
- миење на јавните површни со цистерна. 

Собирање и транспортирање на уличен отпад од одржување на јавната чистота и негово транспортирање на општинската 
комунална депонија и се состои од: 
 а) комунален отпад 

- уличен отпад (најчесто фрлени кутии на цигри, опушоци, уплатници од спортски обложувалници, разни 
списанија и дневни весници, паковна амбалажа од хартија и пластика и други фрлени предмети, 

- отпад од возила кои превезуваат  отпад од правни и физички лица, градежен отпад, храна од органско потекло и 
сл., 

б) сезонски отпад 
- лисја, 
- песок и ситен камен(поради посипување на јавни површини во зимски услови), 
- рачно чистење на снегот и мразот во зимски услови. 

Во чистењето на јавните површини влегува и поставување и чистење на корпи за отпадоци, урбана опрема, пешачки 
патеки и скали, собирање на отпадот околу поставените контејнери и др. 
 

  Член 85  
Одржувањето на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини од оваа Одлука го врши јавното 

претпријатие основано од општината или правно и физичко лице согласно со закон. 
Сопствениците, односно корисниците на станови и станбени објекти, на објекти на правни и физички лица за вршење на 
дејност, земјиштето што им припаѓа за употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно корисниците на 
неизградено градежно земјиште во урбаните средини, се должни да ја одржуваат чистотата во тие објекти. 
 
                                                                                        Член 86  

Јавните површини се користат во согласност со нивната намена.  
Јавните површини треба да се одржуваат така да бидат уредни и чисти за да служат за целта за кои се наменети. 
Снегот и мразот од јавните површини го остранува физичкото лице или правниот субјет со кое општина Пехчево има 
склучено договор. 
Снегот се остранува кога ќе наврне до висина од 5см, а ако паѓа непрекинато, мора да се чисти повеќе пати. 
Мразот се отклонува од јавните површини  од страна на давателот на услугата. 
За чистење на снегот од крововите и пред деловните објекти, стамбените колективни згради се должни сопствениците на 
овие објекти редовно да вршат чистење. Сопствениците  како и корисниците на улични дуќани или локали се одговорни 
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за чистење на снегот и мразот  од тротоарот пред објектот и се одговорни за штета која ќе настане поради нечистење на 
снегот и мразот. 
                                                                                         Член 87 

Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните површини се врши според годишна програма што ја 
изготвува давателот на услугата, а ја донесува Советот на општина Пехчево најдоцна до 31 декември за наредната година. 
 

Член 88 
Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на јавните и сообраќајните површини, поради временски 

непогоди, реконструкции и слично, комуналниот инспектор може да определи чистење на јавните и собраќајните 
површини и надвор од донесената Програма од претходниот член. 
                                                                             Член 89 

За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скели и поправка на фасадите на станбените 
и деловните објекти како и за сличи градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните површини 
или неизграденото градежно земјиште само со одобрение издадено од страна на Оделението за  урбанизам, комунални 
работи, заштита на животната средина  и ЛЕР на општина Пехчево.  

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот на истовар, утовар, или оставање на 
градежниот материјал, мерките на сигурност и надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина. 

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното започнување мора да се осигура проодноста 
на тротоарите и улиците, јавните и сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се оградат со ограда која треба 
прописно да се означи и осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно да биде нареден и да не го спречува 
истечувањето на атмосферските води. 

 
Член 90 

Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди земјата да не се растура по јавната површина при ископот на 
темели и слично. 
Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на градителот со 
водорамни и вертикални заштитници. 
По завршувањето на градежните работи или ако градежните работи од било кои причини бидат запрени на подолго време, 
изведувачот на градежните работи должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен материјал од јавните површини и 
истите да ги доведе во првобитна состојба. 
 

Член 91 
Ако јавната површина служи за истовар и утовар на растресит градежен материјал како песок, чакал и слично, на 

јавната површина може да се стави толку материјал колку што ќе може да се користи или отстрани за еден ден. 
  

Член 92  
Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен материјал. 

                                                                                
                                                                                               Член 93 
Изведувачот на градежните работи најкасно 24 часа по завршувањето на работите мора да го отстрани целиот градежен 
материјал и опремата и да го извести  одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР 
на општина Пехчево дека одобрената јавна површина веќе не му е потребна за користење. 
 
                                                                                                 Член 94 
Во текот на извршувањето на градежните работи изведувачот е должен: 

- да ја исчисти јавната површина околу градилиштето од секаков вид градежен и друг материјал, кал и слично кои 
се наоѓаат на јавната површина како последица од вршењето на неговата дејност; 

- при рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен материјалот што се руши да го полева со вода 
заради спречување на ширење на прашината; 

- сливниците за атмосферските води во близина на местото каде што се вршат градежните работи редовно да ги 
чисти; 

- да го транспортира градежниот материјал до и од градилиштето на начин што нема да го спречува сообраќајот и 
слободното истекување на атмосферските води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини. 
 

                                                                                           Член 95 
Одржување на јавната чистота во градот и други населби на подрачјето на општина Пехчево го уредува Советот 

на општината со посебна Одлука за јавна чистота во општина Пехчево, која е составен дел на Одлуката за комунален ред 
и мерки за нејзино спроведување. 

 За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за јавна чистота (Сл.весник на 
РМ бр.130/10;23/11;53/11 и 80/12) 
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 9. Одржување, чистење и користење на паркови, зеленило, парк шуми и рекреативни површини 
 
                                                                                        Член 96 

Под одржување и користење на паркови, заленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини се подразбира, 
подигање, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација и слично на подрачјето на 
општина Пехчево. 
                                                                         

 Член 97 
 Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини согласно усвоените урбанистички 
планови кои им служат на граѓаните за одржување и рекреација. 
 Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши јавното претпријатие за комунални работи 
основано од општина Пехчево.  
 Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа на годишната програма донесена од 
страна на Советот на општина Пехчево, а по предлог на јавното комунално претпријатие за комунални работи на кое му е 
доверено управувањето со парковите. 
 Јавното претпријатие е должно да ги одржува и уредува парковите согласно годишната програма донесена од 
страна на Советот на општина Пехчево, а особено: 

- хортикултурно да ги уреди површините во просторот на парковите; 
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите; 
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталишта; 
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење; 
- редовно засадување, обработување и наводнување на зелените површини; 
- да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно одржување. 

                                                                    
                                                                                            Член 98 
 Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и други насади, живи огради, грмушки, 
дрвја и дрвореди (во натамошниот текст: зелени површини). 
Зелените површини можат да бидат: 

- Јавни зелени површини и 
- Зелени површини на урбани единици и објекти. 
Под јавна зелена површина во смисла на оваа Одлука се подразбираат зелените површини покрај улиците, 

плоштадите, културно-историските споменици, јавните паркиралишта, рекреативните површини, детските игралишта, 
спортските терени, гробиштата и дворните места на јавните објекти на општината. 

Под зелени површини на урбаните единици и објекти се подразбираат зелените површини во дворните места на 
претпријатијата и другите правни лица, образованието, културните, здравствените и други установи околу стамбените 
комплекси и во дворовите на физички лица кон улиците. 
                                                                       Член 99 
Одржувањето на зелените површини опфаќа: 

- подигање - садење, одгледување  и обновување на зелените површини; 
- заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници; 
- чистење на озеленетите површини и 
- одржување и чистење на патеките на озеленетите површини. 

Одржувањето на јавните зелени површини го врши јавното претпријатие за комунални работи основано од oпштината 
врз основа на Годишна програма донесена од страна на Советот на општина Пехчево. 

Годишната програма од став 2 на овој член особено треба да содржи: планирање, начин и мерки за одржување на 
истите, видови на зеленило, поставување и вид на урбана опрема и други работи на одржување, како и трошоците за 
извршување на овие работи и изворите на средства. 

Одржувањето на зелените површини на урбани едници и објекти го вршат сопствениците, односно корисниците на 
тие објекти на сметка на сопствени трошкови. 

  
Член 100 

 Парк-шума во смисла на оваа Одлука е подрачје со посебно природни карактеристики кое се одликува со 
своевиден панорамски изглед и особено природна убавина настаната на природен начин, односно тоа се делови од 
просторот, кои со своите географски особености и творбите на човекот се истакнуваат од другата околина и имаат 
излетничко-рекреативно, историско, естетско, културно или научно значење. 
 Парк-шумите на подрачјето на општината ги прогласува со посебна одлука Советот на општина Пехчево. 
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 Одржувањео и управувањето со парк-шумите го врши јавното претпријатие за комунални работи основано од 
Советот на општина Пехчево или други домашни и странски физички и правни лица овластени од општината согласно со 
Законот. 
 Овластениот субјект на кого му е доверено правото да управува со парк-шумата е должно да превзема соодветни 
мерки  (шумски ред) со цел да се обезбеди природно подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење 
на штетни инсекти и растителни болести, од штетното дејство на ветерот, снегот и другите елементарни непогоди и 
заштита на шумското земјиште за што донесува посебен правилник за кој согласност дава Советот на општина Пехчево. 
 
                                                                                                Член 101 
 Под рекреативни површини на подрачјето на општината се подразбираат определени простори на подрачјето на 
Општина Пехчево кои од страна на граѓаните се користат за одмор и рекреација (посебни подрачја во ридско-планинските 
предели, месности околу манастири, историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, покрај водопадите и 
слично). 
 Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини општината може да го довери на јавното претпријатие 
за комунални работи, здруженија на граѓани, спортско рекреативни и еколошки друштва, месни заедници. 
 

Член 102  
 Сечење, кастрење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини може да се врши заради 
нивно редовно одржување, ако се суви, нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на надземните и 
подземните инсталации, кога се оштетени од елементарни непогоди заради изградба на инвестициони објекти или поради 
реконструкција на зелените површини. 
 За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има одобрение од Одделението за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на  општина Пехчево. 
 

Член 103 
 На зелените површини може да се врши прекопување за поставување на подземни или надземни инсталации, 
изградба на инвестициони објекти и објекти на граѓаните само со одобрение на Одделението за урбанизам, комунални 
дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на општина Пехчево по претходна прибавена согласност од давателот на 
услугата. 
 Одобрението од претходниот став на овој член особено треба да содржи определување на рокот во кој треба 
работите да се завршат како и рокот во кој зелените површини треба да се доведат во првобитна положба. 
 Трошоците за извршување на сите работи утврдени во ставот 2 на овој член се на товар на инвеститорот, односно 
изведувачот на работите. 

Раскопувањето на јавните зелени површини поради поставувањето на нови, односно изведување на работи на 
постојните подземни инсталации не може да се врши непосредно по уредувањето на јавните зелени површини, освен во 
случаите на отстранување на итни дефекти на подземните инсталации. 

 
Член104 

 На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува зелена површина, телефонска, 
телеграфска, електрична и друга инсталација може да се монтира само подземно. 
 По исклучок во парк-шума и на пошумени тревни површини, инсталациите од претходниот став може да се 
постават и воздушно, но под услов да не го попречуваат правилниот развиток на вегетацијата, да не го нарушуваат 
естетскиот изглед на зеленилото и да не го попречуваат нормалното користење на овие зелени површини. 

  
 Член105 

 Во парковите, јавните зелени површини, парк-шумите, водно-рекреативните површини забрането е: 
- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда; 
- било какво оштетување на зеленилото (соголување и засекување на стеблата, газење и садење на тревниците, 

кинење на цвеќе, одкорнување на цветни и тревни посеви и слично); 
- собирање на плодови и цветови од дрвјата; 
- копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прокопи и слично; 
- фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определено за таа намена; 
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал и слично   покрај зелените 

површини; 
- чување и пасење на добиток и живина; 
- закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати на дрвјата; 
- поставување, поправање, замена и преместување на објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, киосци, 

рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично без одобрение на надлежен орган; 
- уништување и оштетување на објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, 

патокази, соопштенија и слично; 
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- минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид на возило и нивно миење; 
- кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, на чешмите, канделабрите и на други уреди и 

објекти што им служат на зелените површини; 
- обавување на било какви други работи кои доведуваат до уништување на зелените површини; 
- пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што предизвикува загадување; 
- истоварување, оставање и складирање на разновиден материјал (огревно дрво, јаглен, отпадно дрво, железо, лим и 

слично); 
- фрлање на отпадоци и други предмети во базените и фонтаните; 
- газење по затревените површини во парковите; 
- косење на тревата во парковите и другите зелени површини без одобрение; 
- кубење и кинење на цвеќе; 
- палење на огнови во парковите и парк-шумите; 
- убивање, прогонување, вознемирување на животинските видови, уништување на нивните развојни облици (ларви, 

јајцата, младунчињата, седелата, леглата и слично) во парк-шумите; 
- подигање на објекти во границите на заштитното подрачје на парк-шумите, освен објекти од јавен интерес кои не 

го нарушуваат интересот, односно прородниот изглед на теренот на парк-шумата; 
- експолатација на камен, чакал, песок и земја од зоната на парк-шумата; 
- поставување на разни предмети на стеблата и гранките (светилки, носачи на жични водови, орманчиња, скали и 

слично); 
- стопанска експлоатација на дрвните видови во парковите и парк-шумата. 

 
 
10.  Одржување на  сообраќајна сигнализација на улици и општински патишта  
 

Член 106 
 Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење во 
смисла на оваа Одлука се подразбира редовно одржување на хоризонталната и вертикалната сигнализација и други 
инфраструктурни објеки на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Пехчево (сообраќајни знаци, патокази, 
огради на мостовите и слично) како и зимско одржување на локалните патишта и улици. 

  
Член107  

 Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се: 
- поправка на коловозот и трупот на патот; 
- чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, усеци и засеци, чистење и уредување на 

одводите на патот, риголи, патни канафки, сливници, поправка на потпорни и обложни ѕидови и други објекти на 
патот; 

- работи на одржување на електрични инсталации-замена на дотраени светилки на раскрсници и друго осветлување 
на патот; 

- одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на места на вкрстосување; 
- косење на трева, уредување и одржување на зелени површини и насади во патното земјиште; 
- чистење на снег и мраз од коловозот, посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојните места, 

мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на 
коловозот; 

- чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната сигнализација на патот, на огради и 
заштитна мрежа на патот и друга опрема на патот. 

 
                                                                        Член 108  
 Работите во врска со редовното одржување на локалните патишта и улици ги врши Одделението за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на  општина Пехчево, врз основа на Годишна програма 
донесена од Советот на општина Пехчево. 
                                                                        

Член 109 
 Заради заштита на локалните патишта и улици забрането е: 

- заземање земјиште од локален пат или улица; 
- спречување на истекување на отпадни води, ниту менување на природниот тек на водите; 
- пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и однесување 

на материјалите наменети за одржување на локалните патишта и улици; 
- спуштање на дрвја и други материјали по косините на патот; 
- влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови и железнички шипки и други слични предмети; 
- кочење на запрежни возила со блокирање на тркалата; 
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- свртување на работни машини и други уреди при обработка на земјата; 
- градење на поила за стока и пуштање на стока во заштитниот појас; 
- фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта во заштитниот појас на патот; 
- оставање на отпадоци, смет или други материјали на коловозот, банкината, патниот појас или тротоарот; 
- испуштање на отпадни или други води и други нечиститии на патот и во патниот појас или во одводните канали 

или спречување на истекување на водата по патот или одводните канали; 
- нанесување кал од пристапните патишта на патот со современ коловоз; 
- приклучување или исклучување на возила од патот надвор од уредените места определени  за тоа; 
- движење на возила по пешачка патека (тротоар или банкина на патот); 
- поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот; 
- терање на стока надвор од местата  определени за премин преку патот; 
- попречување користење на патот или улицата, преклопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на 

коловозот или неовластено поставување разни препреки; 
- уништување на сообраќајните знаци, патокази и друга опрема која е во функција на локалните патишта и улици; 
- отварање и одстранување на поклопците (капаците) на уличните шахти и решетки; 
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот. 

 
11.Поставување и одржување на јавно осветлување 
  

Член 110 
Под одржување на јавно осветлување се подразбира изградба и одржување на јавното осветлување во исправна 

состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматура), 
чистење и боење на електричните столбови. 

 
Член 111  

- Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите главни патишта на јавните зелени површини мораат да 
имаат јавно осветлување. 

- Јавното осветлување мора да биде изведено во склад со современата светлосна техника, земајки го во предвид 
значењето на пооделни делови на градот и населените места, пооделните јавни површини, сообраќајот и 
потребите на граѓаните.  

- Светлосните тела мораат да бидат функционални и естетски обликувани. 
- Јавното осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална исправност. 
- Јавното осветлување  по правило мора да свети преку целиот ноќен период. 

 
                                                                              Член 112 

За одржување на јавното осветлување Советот на општина Пехчево донесува Годишна програма за одржување на 
јавното осветлување на општината во која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните средства 
за одржување на јавното осветлување и потрошувачката на електричната енергија за јавното осветлување, прибраната 
такса од корисниците и бројот на корисниците. 

                     
      Член113 

 
         Заради вршење на услугата на одржување на јавното осветлување општината согласно Законот за јавни набавки 
може да склучи договор со правно или физичко лице. 
         Надзор над работите во врска со одржувањето на јавното осветлување врши Одделението за урбанизам, комунални 
дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на  општина Пехчево. 

          Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на  општина Пехчево се 
грижи за спроведување на реализацијата на Годишната програма за одржување на јавното осветлување и е должно да 
поднесува годишен извештај до Советот на општина Пехчево. 

 
      Член114 

            Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување забрането е: 
- самоволно приклучување на мржата од уличното осветлување; 
- оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови; 
- поставување на огласи, известување, реклами и слично освен исклучиво со одобрение  на Одделението за 

урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на  општина Пехчево. 
 
12.Одржување на гробишта и давање погребални услуги 

 
Член 115 
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Одржување на гробишта, на гробници и на гробови и давање на погребални услуги како дејности од јавен интерес 
се во надлежност на локалната самоуправа. 
  

     Член 116  
     Под одржување на  гробишта  во смисла на оваа Одлука се подразбира  тековно и инвестиционо одржување на 

комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата, што подразбира изведување на работи заради 
зачувување на основните барања на објектот во текот на неговата употреба. 

- Гробишта се градежни изградени или неизградени земјишта предвидени за градба на  гробни места и придружни 
објекти наменети за погреб (закоп). 

- Гробници се простори определени за заеднички погреб на посмртни останки на умрени лица од елементарни 
непогоди и масовни смртни случаи предизвикани од масовни несреќи, епидемии, тероризам, војни или други 
вонредни околности. 

- Заеднички гробници и костурници се простори определени за положување на останки на умрени лица во едно 
гробно место. 

- Гробно место е дел од гробиштата со определена изградена или неизградена површина наменета за погребување 
како изградено, односно неизградено градежно земјиште, а кај крематориумите уреден простор за чување на 
урните (розариуми - хоризонтални и колумбариуми - вертикални). 

- Гроб е дел од гробно место во кое се положуваат посмртните останки од умреното лице. 
 

Член 117  
 Гробиштата на подрачјето на Општина Пехчево имаат статус на јавен комунален објект. 
 Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во согласност со урбанистичките и санитарните прописи и на 
начин предвиден со пропис на Општината. 
                                                                        

                              Член 118 
Гробна такса (гробарина) е надомест за одржување на гробиштата. 

Во местата во кои живеат припадници на разни вероисповести, на гробиштата се определува дел за секоја вероисповест. 
      
 
     Член 119   

Закопот на умрените се врши само на гробиштата. На гробиштата се закопуваат умрени лицата кои во часот на 
смртта имале живеалиште или престој на подрачјето на општината и поранешни граѓани на општина Пехчево. 

 
Член 120 

На гробиштата, освен гробовите, гробниците, надгробните споменици и надгробните знаци, можат да се градат 
само објекти за санитарна и техничка  служба на гробиштата, мртовечница за чување на умрените до закопот и други 
објекти во функционална намена на гробиштата. 

 
Член 121 

 Со гробиштата управува Управител на гробишта кој врши  работи на изградба, реконструкција, управување и 
одржување на гробиштата. 
Управител на гробиштата е „ЈКП Комуналец“ Пехчево основано од општината на кое од страна на Советот на општина 
Пехчево е доверено правото за вршење на оваа дејност.  
Давателите на услугата донесуваат план за уредување, одржување и користење на гробиштата, го обезбедуваат закопот на 
посмртните останки на починатиот и водат евиденција за гробните места. 

Член 122 
За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за уредување на поедините гробови 

се грижат корисниците на услугите.  
На гробиштата или во нејзина непосредна  близина мора да се одреди посебен простор за фрлање на ѓубре, остатоци од 
венци и цвеќиња како и останатите отпадоци.  
 

Член 123                                         
Давателот на услугите кој управува со гробиштата се грижи за: 

         -     изготвување на план за уредување на гробишта; 
         -  изготвување на проект за парцелизација и начин на доделување на гробно место  согласно   планот и динамиката за 

реализацијата на урбанистичкиот план; 
- изградба и реконструкција на гробишта со придружни објекти; 
- водење на дневник и регистар на сите погребани лица; 
- воспоставува и води евиденција на носител на гробно место; 
- утврдување на висината и наплата за доделување на гробно место; 
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- определување на висината и наплата на надоместокот за одржување на гробишта; 
- обезбедување на потребните санитарно технички објекти во гробиштата на погодно место, како што се чешми, 

полски клозети и друго; 
- изградба и уредување на патеки и зеленило; 
- проодноста и исправноста на патеките; 
- исправноста на објектите за вода; 
- чистење на гробиштата и слично. 

Формата и содржината на дневникот и регистарот на сите погребани лица ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи. 
 

Член 124 
Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден. 

Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на редот за одржување на 
гробиштат и да се однесуваат онака како што одговара на местото и должното почитување кон починатите. 

 
 

Член 125 
Давателот на услугите, со претходно добиена согласност на подрачната единица на Министерството за здравство 

може да одобри екскумација на гробовите по барање на заинтересираното лице или по барање на надлежен орган. 
 

Член 126 
Давателот на услугите треба да води евиденција за: 

- сите видови на гробови; 
- починатите лица закопани во гробиштата; 
- ископаните лица што биле закопани на гробиштата, а покасно се пренесени на друга    гробишта; 
- именик за закопаните лица со ознака на местото на кое тие се закопани. 

За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за гробишта и погребални услуги 
(Сл.Весник на РМ бр.86/08;156/10   53/11) 
 

Член 127 
ЈКП,,Комуналец,, Пехчево должно е за вршење на работите управување со гробишта да води посебно 

сметководство за приходите остварени од вршењето на оваа дејност.  ЈКП,,Комуналец,, Пехчево меѓусебните права и 
обврски со општината  ги уредува со договор. 
  

Член 128 
Простор за гробно место доделува на користење давателот на услугите. Гробното место може да се додели на 

користење и пред настанување на потребата за закопување (резервација) на член на семејството на починатиот. 
За користење на земјиштето за гробови давателот на услугата наплаќа надоместок во висина утврдена од Советот 

на Општина Пехчево. 
Надоместокот за гробните места и сите други приходи од гробиштата можат да се користат само за орджување и 

уредување на гробиштата. 
                                                               

 Член 129  
 На гробиштата не се дозволува: викање и на друг начин нарушување на мирот во гробиштата, носење на кучиња и 
други животни, пасење на стока, неовластено косење на трева, газење по гробовите, оштетување на гробовите, 
надгробните споменици и знаци, клупите и останатите објекти, оштетување на оградата на гробиштата, собирање на 
прехрамбени и други производи од гробовите оставени од блиските на починатите, поставување на непристојни натписи 
или било какви реклами. 
 Забранети се натписи со кои се навредува било чија националност и верска припадност или со која се навредува 
почитувањето на починатиот. 

 
  Член 130 

 Изградбата на гробовите, надгробните споменици и знаци, може да го врши претпријатие или физичко лице кои 
имаат одобрение за обавување на вакви дејности и член на потесното семејство на починатиот. 
 Не се дозволува изградба на надгробни споменици да вршат физички лица кои не се државјани на Република 
Македонија. 

 
   Член 131  

 За обликување на надгробните плочи, споменици, натписи и за уредување на гробовите одлучуваат корисниците  
на гробовите придржувајки се на планот за уредување на гробиштата. 
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  Член 132 
Оператор на погребални услуги е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на  умреното лице од 

местото каде што починало, превезување до мртовечница, чување, опремување и превоз на умреното лице до местото на 
погреб, погребување или кремирање. 
             Давањето на погребални услуги на територијата на општина Пехчево му е доверено на вршење на ЈПУД   ,,Равен,, 
- Пехчево. 
 

Член 133 
 Преносот на посмртните останки на починатиот го врши давателот на услугите со мртовечка кола, а во 

населените места на вообичаен начин. 
Закопот на починатите на гробиштата се врши на начин утврден со оваа Одлука. 
 

Член134 
- Преземање и превоз на посмртните останки подразбира преземање и превоз на посмртни    останки  до гробното 

место, каде се врши погреб. 
- Преземањето на умреното лице се врши по утврдување и издавање на документација од страна на овластено лице 

со која се констатира дека лицето е умрено. 
- Преносот на посмртните останки на починатиот го врши давателот на услугите со мртовечка кола (возила 

регистрирани исклучиво за таа намена), а во населените места на вообичаен начин. 
- По извршениот превоз на посмртните останки на умрените лица од заразни болести, возилото задолжително се 

дезинфицира согласно прописите од областа на заштита од заразни болести. 
- Не е дозволен превоз на посмртни останки на умрени лица со товарни, патнички и други видови возила, освен во 

исклучителни случаи регулирано со Законот за гробишта и погребални услуги. 
 

   Член 135  
- Умреното лице по правило се чува во мртовечница, а по исклучок се чува дома, доколку во местото на погребот 

нема мртовечница. 
- Умреното лице по преземањето од местото каде починало се превезува до гробишта и се положува во 

мртовечница во разладна комора. 
- По исклучок, кога погребот го организираат органите на државната власт или органите на единиците на 

локалната самоуправа можат, со одобрение од надлежен орган за вршење на работите од областа на здравството 
под одредени услови и во определен временски период умреното лице да го изложат и чуваат на одредено место 
надвор од гробиштата, заради искажување на почести. 

- Верските заедници, својот верски великодостојник можат да го изложат и чуваат на место или објект кој е 
наменет за извршување на верски обреди. 

 
 
13. Одржување и користење на пазари на големо и мало 
    

Член 136 
 Под одржување и користење на пазари на големо и мало се подразбира одржување на комуналните објекти, 
односно просторот на објектите изградени за давање на услуги на трговија. 
 На пазарите на големо може да се врши само трговија на големо, а на пазарите на мало само трговија на мало. 
 Трговија на големо е купување на стоки заради натамошна продажба на трговците, преработувачите и големите 
потрошувачи без оглед на тоа дали стоката е продадена во неизменета или во изменета состојба по обработка, преработка 
или доработка. 
 Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи. 
 Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговија 
на стоки за потребите на домаќинствата. 

 
  Член 137 

 Одржувањето и користењето на градскиот пазар  го врши јавното претпријатие за комунални работи основано од 
Општина Пехчево или правно и физичко лице овластени од страна на општината (во натамошниот текст: даватели на 
услуга). 
 Давателот на услугата е должен пазарот да го чисти и одржува во уредна- хигиенска состојба и во зимскиот 
период да го чисти снегот и мразот. 
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 Давателите на услуга се должни најмалку еднаш неделно да вршат детално метење, миење  и дезинфицирање на  
пазарот. 

   Член 138 
 Давателот на услугата е должен пазарот  да го отвара во недела во 15 часот, а да го затвори во понеделник во 18 
часот и истиот ден до 22 часот да изврши дезинфекција. Пазарот  ќе работи во понеделник и тоа во летниот период од 
06,00 часот до 18,00 часот, а во зимскиот период од 07,00 до 16,00 часот. 
 На пазарот мора да има доволен број на типизирани контејњери за отпад поставени на соодветни места. 
 

    Член 139 
 Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или бетонска подлога, со рамна и мазна површина 
погодна за миење и чистење, со доволен број сливници, исправна канализациона мрежа со доволно количество на здрава и 
исправна вода за пиење и санитарен јазол, односно посебни клозети за машки и женски пол. 
 

   Член 140 
 На пазарот се забранува: 

• складирање и продажба на стоки надвор од продажните места обележани на пазарот; 
• паркирање на моторни и други возила на пазарите на мало; 
• фрлање на неквалитетни и непродадени производи, амбалажа и други отпадоци надвор од контејнерите на 

пазарот; 
• палење оган и ноќевање во просторот на пазарот; 
• продавање на стоки вон работното време на пазарите; 
• продавање на стоки кои не се дозволени согласно Законот и други прописи. 

 
    Одржување и користење на градскиот зелен пазар  
                                                              
                                                                           Член 141      
      Под одржување и користење на градскиот зелен пазар  се подразбира одржување на комуналните објекти, односно 
просторот на објектите изградени за давање на услуги на трговија.  
      Одржувањето и користењето на пазарите од претходинот член го врши јавното претпријатие за комунални работи 
основано од Општина Пехчево или правно и физичко лице овластени од страна на општината (во натамошниот текст: 
даватели на услуга). 
Давателот на услугата изготвува Одлука за пазарен ред, за која согласност дава Советот на општина Пехчево. 
      Давателот на услугата е должен пазарот да го чисти и одржува во уредна- хигиенска состојба и во зимскиот период да 
го чисти снегот и мразот. 
      Давателите на услуга се должни најмалку еднаш неделно да вршат детално миење на зелениот  пазар на мало. 
      Одржувањето и користењето на градскиот зелен пазар се состои во: 
-    Уредување на просторот на градскиот зелен пазар (одржување, поставување, одбележување на продажните места, 
распределба и закуп на продажни места, набака и замена на тезги, одржување на санитарните простории на пазариштата; 
- метење, перење и дезинфекција на пазарот; 
- наплата на такса за користење на продажните места; 
- обезбедување на стоката скаладирана на продажните места. 
 

Член 142      
За продажба на земјоделските производи во населените места на Општина Пехчево, Одделението за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на животната средина  и ЛЕР на Општина Пехчево издава решение, за користење на јавна 
површина со точно утврдено место, час и ден кога истите можат да се продаваат.  
Во издаденото Решението од став 1 на овој член, се утврдува цена по м2 со Одлука донеседна од Советот на општина 
Пехчево. 
Корисникот на јавната површина по завршувањето на продажбата е должен да ја врати јавната површина во уредна 
состојба. 

Контрола над одржување и користење на градскиот зелен пазар и пазарите во населените   места го врши 
Овластениот комунален инспектор и комунален редар на општина Пехчево.     
                                  
 
 
                   Член 143 
Се забранува: 
1. Складирање и продажба на стока на градскиот зелен пазар надвор од продажните места одбележани на пазарот; 
2.  Паркирање на моторни и други возила на градскиот зелен пазар; 
3. Фрлање на неквалитетни и непродадени производи, амбалажа и други отпадоци надвор од контејнерите на пазарот; 
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4.  Палење оган на градскиот пазар; 
5.  Ноќевање на градскиот пазар; 
 
 
14.Вршење на оџачарски услуги 
 

    Член 144 
  Под вршење на оџачарски услуги се подразбира чистење и контрола на објектите за спроведување на чад и 
опремата за ложење. 

 Заради организирано и навремено вршење на оџачарски услуги на подрачјето на општина Пехчево во рамките на 
јавното претпријатие за комунални работи основано од Општина Пехчево може да формира посебна служба за вршење на 
оџачарски услуги. 
          Оџачарските услуги можат да ги вршат и други правни и физички лица овластени од општината согласно Законот. 
 

  Член 145 
          Корисници на услугата во комуналната дејност од член 144 на оваа Одлука се сите правни и физички лица кои 
имаат во сопственост или користат стамбени или деловни простори на територијата на Општина Пехчево. 
 

 
    Член 146 

         Корисниците на услугата се должни да извршат чистење на оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги 
користат во грејната сезона. 
        Чистење на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на грејната сезона и тоа во месеците септември и октомври. 

    Член147  
        На барање на корисникот на услугата, давателот на услугата е должен да изврши чистење на оџаците и претходно 
писмено ги известува за денот и часот кога ќе се чистат оџаците. 
        Станарите во колективните станбени згради се должни на лицето кое врши оџачарски услуги непречно да му 
овозможат чистење на оџаците ако за истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа во рок од 
најмалку 5 дена пред отпочнувањето на чистењето. 

 
   Член148  

        Висината на цената и начинот на плаќање се врши на предлог на давателот на услугата. 
 

  Член149 
        Од обврската за плаќање на комуналната услуга-чистење на оџаците се ослободени станарите во колективните 
стамбени згради кои во грејната сезона исклучиво ја користат електричната енергија за затоплување на нивните станови. 
 
                                                                          
15.Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила  

      Член150 
           Под отстранување и чување на непрописно паркирани и  хаварисани возила во смисла на оваа Одлука се подразбира 
начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните 
сообраќајни површини на општина Пехчево. 

Член 151 
           Хаварисано, односно оштетено возило, е она возило кое поради настаната хаварија или дотраеност не е во состојба 
да се движи со силата на сопствениот мотор. 
           Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано на јавните сообраќајни површини 
спротивно на важечките прописи.  

Член 152  
            Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се подразбира подигање и транспортирање на 
возилата со специјални возила и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување. 

Член153 
           Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни површини го врши овластениот субјект определен од страна на  
општината, а  по налог на овластено лице.  

 
 

Член 154  
             За отстранување на хаварисаните возила комуналниот инспектор на сопственикот, односно на носителот на 
правото на користење на возилото ќе му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 3 дена 
од денот на врачувањето на решението. 
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Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото не го отстрани сам возилото во рокот 
утврден во претходниот став на овој член надлежните инспекторски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за 
отстранување на возилото до овластениот субјект за отстранување. 
Во записникот треба да се содржат најмалку следните податоци: 
- тип, марка и регистарски број на возилото; 
- состојба на возилото; 
- кус опис на оштетувањето доколку возилото е оштетено. 

Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените службени лица е должен веднаш да отпочне 
со отстранување на возилото во присуство на овластените службени лица.  

Член 155  
Овластеното правно лице  е должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор наменето за 

нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на соственикот односно на носителот на правото на користење на 
возилото. Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена. 

Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност од страна на  општина Пехчево. 
Член 156 

При примопредавањето на отстранетото возило, сопственикот, односно носителот на правото на користење на 
возилото е должен да приложи доказ за сопственост на возилото и својот идентитет. 

Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување. 
По исклучок  примопредавањето на возилото што се отстранува може да се изврши и на самото место од каде се 

отстранува, додека возилото не е поставено на платформата на специјалното возило. 
Член 157 

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на трошоците за отстранување, односно со 
приложен документ за наплатени трошоци. 
 

Член 158 
Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на непрописно паркираните возила ги 

утврдува Советот на општината со посебна Одлука. Трошоците за отстранување и чување на хаварисаните возила се 
утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу овластениот субјект и Градоначалникот на општината. 
 • Уловување на животни скитници  
 

Член 159 
    Под уловување на животни скитници во смисол на оваа Одлука се подразбира хумано решавање на проблемот со 

животните - скитници и тоа: собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцирирање, дехелментизација на 
здравите и  хумана еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и 
отстранување на изворите на заразните заболувања, како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на 
евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови на живот.  

 
     Член 160 

1) Општината е надлежна да врши собирање на кучињата скитници и нерегистрираните кучиња и привремено да ги 
смести во соодветни објекти - прифатилишта. Во овие објекти треба да се обезбеди елементарна заштита на животните од 
непогодни временски услови и да се обезбеди нивно ефикасно затворање. 
(2) Заловувањето на кучињата скитници се врши од квалификувани лица на начин кој нема да предизвика непотребна 
болка или страдање. 
(3) Во прифатилиштата ќе се обезбеди спроведување на соодветни мерки и персонал со цел за ефикасна заштита на 
животните, редовно хранење и напојување и доколку е неопходно лекување на животните. 
(4) Прифатилиштата водат евиденција која содржи пропишани податоци за прифатените животни и ќе биде достапна на 
увид од страна на надлежниот орган. 
(5) За  контрола на популацијата на кучињата скитници, општина  Пехчево може да примени една од следните методи:  
1) кучињата привремено сместени во прифатилиштата ќе се држат доволно време да се исцрпат сите можности за 
посвојување. Во случај кога посвојувањето е невозможно, или кога кучињата очигледно патат или се болни и можат да 
претставуваат сериозна опасност за здравјето на животните или луѓето, тие ќе бидат убиени со средства на хумана 
еутаназија извршена од доктори по ветеринарна медицина и  
2) кучињата  привремено сместени во прифатилиштата можат да бидат кастрирани, односно ојаловени, здравствено 
третирани, превентивно заштитени согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство и повторно вратени во 
реонот од каде што биле заловени. Во таков случај, кучињата скитници ќе бидат соодветно трајно и видливо обележани на 
начин кој нема да предизвика непотребна болка или страдање. 
(6) Интервенциите од овој член може да ги врши само доктор по ветеринарна медицина. 
(7) Трошоците кои настануваат од примената на одредбите од овој член се на товар на сопствениците на кучињата, а во 
случај на кучиња скитници на товар на општина Пехчево. 
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(8) Во случај на појава на заразна болест која може да се пренесе со кучињата, односно доколку постои опасност од појава 
на ваква болест, надлежниот орган може да нареди неприменување на одредбите од ставот (5) точка 2 на овој член и да 
нареди убивање на кучињата скитници. 
(9) Објектите за сместување - прифатилишта, водат евиденција која содржи пропишани податоци за прифатените 
животни, која е достапна на увид од страна на надлежниот орган. 
(10) Техничките услови за прифатилиштата, условите за чување на животните во прифатилиштата, постапките за 
еутаназија, начинот на водење на едвиденција и начинот на вршење на надзор да се во согласност со издадените прописи 
од страна на Агенцијата за храна и вертеринарство. 

Член 161 
(1) Сопствениците на кучиња се должни да ги пријават своите кучиња еднаш годишно во ветеринарните амбуланти, 
клиники и болници кои се овластени за спроведување на ветеринарно здравствена заштита од јавен интерес во нивното 
место на постојан престој, со цел да ги регистрираат и идентификуваат, како и да ги исполнат одредбите во однос на 
здравствената заштита согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство. Трошоците за овие постапки се на 
товар на сопствениците на кучињата. 
(2) Регистрираните кучиња кога се на јавно место треба да бидат врзани, со исклучок на ловечки кучиња за време на лов и 
овчарски кучиња кои придружуваат стадо. 
(3) Временскиот период и постапките од ставот (1) на овој член се пропишани во Годишната наредба согласно со Законот 
за ветеринарно здравство. 
(4) Сопствениците на кучиња се должни во рок од осум дена да ја известат ветеринарната амбуланта, клиника и болница 
од ставот (1) на овој член за секоја набавка, отуѓување, губење и пцовисување, со исклучок на набавката на млади 
животни на возраст до четири месеца. 
(5) На подрачјето на општина Пехчево во кругот на едно домаќинство може да се чуваат до две  кучиња под услов истите 
да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирани. 

                                                                                Член 162 
Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во сопствените дворни  места. 
Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница на устата и врзано со каиш.Сопственикот на 
кучињата е должен сместувањето и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и 
спокојството на соседите. 
Не е дозволено чување на кучиња со ќут на постојано лаење и завивање. 
Не е дозволено чување на кучиња во згради и во нивните дворови освен чување на кучиња со педигре за кои сопственикот 
има прибавено писмено одобрение на куќниот совет на колективната станбена зграда. 

 
                                                                              Член 163 

Решавањето на проблемот на животните скитници општина Пехчево може да го довери на јавното претпријатие за 
комунални дејности основано од Општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите согласно 
законските прописи. 

 
Член 164 

Советот на општина Пехчево донесува годишна програма за решавање на проблемот на животните скитници која 
меѓу другото содржи реална проценка на бројот на кучињата и мачки скитници што треба да се третираат во тековната 
година, условите и организацијата на извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на програмата. 

Чувањето на домашни миленици во урбана средина и начинот на постапување со напуштени и изгубени животни 
на подрачјето на општина Пехчево, го уредува Советот на општината со посебна Одлука, која е составен дел на Одлуката 
за комунален ред и мерки за нејзино спроведување.  
 
За спроведување на оваа комунална дејност ќе се користат одредбите од Законот за заштита и  благосостојба на 
животните (Сл.весник на РМ бр.113/07 и 136/2011); Закон за идентификација и регистрација на животните (Сл.весник на 
РМ бр.95/2012) и Закон за ветеринарно здраство (Сл.весник на РМ бр.113/07;67/10;24/11; 136/11 и 123/2012). 

 
                                                                              Член 165 
 
    Се забранува: 

1. Држење на кучиња кои не се врзани или на друг начин обезбедени и невакцинирани против беснило. 
2. Шетање и пуштање во слободно движење на опасни расни сорти на кучиња по улици, тротоари, паркови и други 

јавни површини без заштитна мрежа на муцката. 
3. Отстрел на животни кучиња скитници без овластување и надзор од Јавното претпријатие за комунални работи 

основано од општината или друго овластено правно или физичко лице. 
4. Фрлање на убиени и умрени животни надвор од сточната јама. 
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5. Фрлање на прехрамбени продукти на кои се ставени отрови и други средства за тровење на животни без 
одобрение и надзор од Јавното претпријатие за комунални работи основано од општината или друго овластено 
правно или физичко лице. 

 
 
  • Чување на животни и домашни миленици во населени места 
 

      Член 166 
(1)     При чување домашни миленици, никој не смее да напушти домашен миленик.  
(2)     Забранети се следните интервенции врз животните: 

-        хируршки интервенции за модифицирање на изгледот на животните, 
      -        сечење на петиот прст, 
      -        девокализација и 
      -        отсекување на канџи и обезабување. 
 (3)   Домашните миленици може да се користат за рекламирање, изложби, спортски натпревари   и слични настани, 
доколку организаторот ги исполнил општите одредби од Законот за благосостојба на животните и доколку здравјето  на 
животните не е доведено во прашање. 
 
 • Отстранување и чување на ситна и крупна стока, живина и пчелни семејства во   урбани средини  

   Член 167 
На подрачјето на град Пехчево, во границите на градежниот опфат се забранува чување на секаков вид ситна и 

крупна стока , перјаста живина и пчелни семејства. Заради безбедноста на граѓаните пчелните семејства  не смеат да се 
постават на помалку од 500 метри оддалеченост од градежниот опфат. 

  Член 168 
 Во населените места на подрачјето на општината може да се чува добиток и перната живина и пчелни семејства 

на начин пропишан со посебните прописи за санитарно-здравствено и хигиенска заштита. 
           Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината. 
          Се забранува задржување, напасување и хранење на ситна стока, крупна стока и живина на јавните и сообраќајните 
површини во општината. 

    
Член 169 

            Граѓаните кои во градот влегуваат со товарен или запрежен добиток должни се истиот да го опремат на начин на 
кој нема  да биде загадена и оштетена јавната површина. 
           Сместувањето на добиток во идивидуалните дворови и други места во градежниот опфат е забрането. 
 
                                                                        Член 170  

На подрачјето на градот, во градежниот опфат чување на гулаби е дозволено само во дворните места на 
индивидуалните станбени објекти. 
Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под, поврзан со канализациониот систем и истиот 
постојано да се одржува во хигиенска состојба. Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да пречи во нормалното 
живеење на соседите. 
До колку гулабите го пореметуваат нормалото живеење на соседите на било кој начин надлежните инспекциски органи 
можат да наредат преместување на гулабарникот или забрана на чување и одгледување на гулаби. 
                                                                        Член 171 

Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна установа согласно 
законските прописи и редовно да бидат вакцинирани. 

Фармите можат да бидат  изградени на оддалеченост не помала од 500 метри од градежниот опфат на градот. 
             

Член172  
          Не е дозволено чување и складирање на слама во бали или во стогови како храна за добитокот,  во градежниот 
опфат на градот бидејки претставува потенцијален извор на пожар и гнездо за глодари и други заразни инсекти. 
          Не е дозволено поставување на фолии  и пластеници  во дворните места на објектите во градежниот опфат поради 
нарушување на естетскиот изглед. 
 
                                                                        Член 173 

Отстранувањето на ситна и крупна стока и живината ќе се врши по наредба на надлежните инспекциски органи и 
други надлежни органи согласно важечките прописи. 
 
• Украсување на населените места 
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                                                                       Член 174 
      Градот Пехчево и населените места на подрачјето на Општина Пехчево мораат да бидат уредени. 
      Под уредување на градското подрачје и на населените места на подрачјето на Општина Пехчево се подразбира 
уредување на надворешните делови на зградите, излозите, поставување  на реклами, натписи, јавно осветлување во 
посебни прилики на свечености и празници, комуналните објекти и комуналната опрема и уредување на други површини 
во склоп на поставувањето на објекти и слично. 

        
                                               Член 175 

      Надворешните делови на зградите (фасадите, балконите, терасите, влезните врати, прозорците и друго) мораат да 
бидат уредни и чисти, а оштетувањата мораат да се поправаат  од сопствениците. 
      Забрането е уништување на фасадите на зградите и по нив да се испишуваат пораки, известувања, да се црта, шара или 
на друг начин да се валкаат или нагрдуваат. 
                                                                   
                                                                        Член 176 
      На прозорците, балконите, оградите и на другите делови од зградите, непосредно свртени кон улицата или плоштадот 
забрането е сушење на алишта, постелнина, теписи и други слични предмети и уреди. 
      На прозорците, балконите, оградите и на другите слични делови на зградата по правило се држи цвеќе и украсни 
билки. 
                

 Член177  
      Оградите покрај јавните површини мораат да бидат изработени така да се вклопуваат во околината.  
      Правните и физички лица се должни оградите покрај јавните површини кои ги користат да ги држат уредни. 
      Оградите покрај јавните површини мораат да се одржуваат така да не преставуваат опасност за минувачите. 
      Оградите од украсно заленило (жива ограда) покрај јавните сообраќајни површини мораат редовно да се одржуваат и 
најмалку два пати годишно да се режат така да не се протегаат преку регулационата линија на јавната сообраќајна 
површина и да не сметаат на сообраќајот и пешаците. 
                                                                       Член 178 
      Дворовите, градините и другите слични површини пред зградите и неизграденото градежно земјиште покрај јавните 
површини, сопственикот, односно корисниците мораат да ги одржуваат уредно и на нив да засадат цвеќе или украсни 
билки. 

         
                                                                        Член 179 
      Излозите на продавниците и другите деловни објекти мораат да бидат естетско уредени во склоп на самиот објект и 
околината на која се наоѓаат и сопствениците на истите се должни редовно да ги одржуваат. 
     Аранжирањето на излозите по правило треба да е соодветно со изложување на стоки за кои е наменет објектот. 
      Разните натписи, реклами, соопштенија и слично кои се поставуваат на самите излози потребно е да бидат естетски 
обликувани. 
                                                                   
                                                                                                     Член 180 
      За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на продавниците и другите деловни објекти од 
страна на сопствениците или корисниците да бидат свечено украсени. 
                                                                                                       Член 181 
       За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон 
на централното градско подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со 
свечено украсни светлосни елементи врз основа на Програма донесена од Советот на општината. 
 
     
• Одржување на јавните санитарни  јазли, изградба и одржување на септички јами 
                                                                 
                                                                                                    Член 182 
       Јавните санитарни јазли ги одржува јавното претпријатие за комунални работи основано од Општина Пехчево или 
друго правно или физичко лице овластено од страна на општината. 
       Јавните санитарни јазли мораат да бидат опремени со содветна санитарна опрема и субјектите од став еден на овој 
член должни се истите да ги одржуваат во чиста и исправна состојба, редовно да ги варосуваат и дезинфицираат. 
                                                                   

Член 183 
      Јавните санитарни јазли мораат да бидат изградени според пропишаните санитарно-хигиенски услови, односно да се 
изградени од тврд материјал, поврзани со канализација и водовод, а доколку не поминува канализационата мрежа да се 
изградат прописни септички јами без да се излеваат и истите редовно да се одржуваат чисти, да се варосуваат и 
дезинфицираат. 
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          Член 184 

      За користење на јавните санитарни јазли може да се наплатува соодветен надоместок што ќе го определи давателот на 
услугата. 
                                                                     

Член 185 
      Забрането е оштетување на санитарната и друга опрема во јавните санитарни јазли. 
 
   • Аерозапрашување, дезинсекција, дезинфекција и дератизација 
                                                                      
                                                                                              Член 186  
      Со аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) се уништуваат штетни инсекти (муви, комарци и слично) на подрачјето 
на Општина Пехчево. 
      Со дезинсекција се уништуваат инсекти кои не можат да се уништат со аерозапрашување. 
      Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во комунални објекти (јавни водни површини). 
      Со дератизација се уништуваат глувци и стаорци. 
                                                                        
                                                                                           Член 187 
      Аерозапрашување се спроведува еднаш годишно. 
      Дезинсекцијата се врши по потреба и по барање на заинтересираните субјекти, а во согласност со пропишаните 
нормативи и стандарди. 
      Дезинфекцијата се спроведува системски во согласност со утврдени нормативи. 
      Дератизација се спроведува најмалку еднаш годишно, а по потреба и повеќе пати во тековната година. 
                                                                                        Член 188 
      Целта на аерозапрашувањето, дезинфекцијата и дератизацијата е зачувување на здравјето на граѓаните, отстранување 
на изворите на заразни заболувања и намалување на можности за пренесување зарази.                                                          
                                                                                          Член189 
      Вршењето на аерозапрашување, дезинсекција, дезинфекција и дератизација Општина Пехчево може да го довери на 
овластен субјект специјализиран за вршење на истите дејности. 
     Арозапрашување, дезинсекција, дезинфекција и дератизација се врши по потреба, а врз основа на Одлука донесена од 
Советот на општината  кој обезбедува финансиски средства за превземање на овие мерки. 
                                                                        Член 190 
     Одделението за урбанизам, комунални работи, животната средина и ЛЕР е должен на време преку средствата за јавно 
информирање да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведување на аерозапрашување, дезинсекција, 
дезинфекција и дератизација и за мерките што треба да ги преземат граѓаните. 
 
 
 
16. Изградба и користење на јавниот  простор за паркирање и на објектите кои се наоѓаат на тој простор 
 
                                                                                         Член 191     

Под одржување и користење на јавен простор за паркирање се поразбира одржување на просторот за паркирање и 
објектите во него и давање на соодветни услуги како и утврдувањето на начинот на неговото користење. 
      Проблематиката во врска со одржувањето на користењето на јавниот простор за паркирање е регулирано со посебни 
прописи донесени од Советот на општина Пехчево кои се составен дел на оваа Одлука. 
      Јавните паркиралишта мораат да се одржуваат чисти и уредни. 
      На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, да се врши утовар и истовар на стока, 
оставање и паркирање на хаварисани моторни возила и други работи што не се во склад со намената на јавниот простор за 
паркирање без одобрение на Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на 
општина Пехчево, а врз основа на Одлуката за јавна чистота донесена од Советот на општина Пехчево. 
 
17.     Oдржување на урбана опрема 
 
                                                                                                    Член 192  
      Под одржување на комунални уреди се подразбира одржување во функционална состојба на градски часовници, 
чешми, фонтани и други комунални уреди и опрема. 

 
 

          Член 193 
      На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се постават јавни часовници кои мораат да бидат  исправни. 
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      Правни или физички лица можат на зградите што ги користат да постават часовници само со одобрение на 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево и истите 
мораат да бидат уредни и исправни. 

  
  Член 194 

      Фонтаните, чешмите и други слични украсни објекти можат да се градат и поставуваат на места на кои со својот 
изглед ја разубавуваат околината по претходно добиено одобрение од Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево . 
      Фонтаните и другите слични украсни објекти мораат да бидат исправни и уредни. 

 
   Член 195  

      Јавните телефонски говорници можат да се постават на места каде што граѓаните се собираат или задржуваат, како 
што се плоштади, пазаришта, стоковни куќи, болници, автобуски станици и слични места. 
 
                                                                                                   Член196  
       Поштенските сандачиња можат да се постават на места каде што граѓаните се собираат или задржуваат, исто така и на 
колективни згради кои имаат поголем број на станови. 

          
 

  Член 197 
        Јавните телефонски говорници и поштенските сандачиња ги поставува и одржува правното лице кое ја обавува 
дејноста на поштенските услуги и телекомуникацијата. 
       Давателите на услугите од претходниот став се должни телефонските говорници и поштенските сандачиња да ги 
одржуваат уредно и исправно и до колку се расипат да ги поправат најкасно во рок од 3 дена од настанувањето на 
дефектот. 

 
                                                                                                  Член 198 
       За уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се фонтани, часовници, чешми, клупи и други 
слични украсни комунални уреди  се грижи јавното претпријатие за комунални работи основано од општината. 

 
  Член 199 

      Поставувањето на јавни часовници, фонтани, градски чешми, споменици, клупи и други слични украсни објекти, 
телефонски говорници и поштенски сандачиња на јавни површини може да се врши само со одобрение на Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево и согласно проектите за 
партерно уредување на просторот и објектите каде што се поставуваат комунални уреди. 
 

    Член 200 
     Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането е: 

• Миење и перење на јавните чешми, фонтани; 
• Напојување на животни на јавните чешми, фонтани; 
• Кршење на уредите и опремата; 
• Пишување на натписи, шарење или цртање на истите; 
• Фрлање и оставање на комунален отпад на истите; 
• Загадување на водата во фонтаните; 
• Поливање со било какви течности на комуналните уреди. 

 
  • Споменици, спомен плочи, скулптури и слични предмети 
                                                                  
                                                                                             Член 201 
      На подрачјето на Општина Пехчево на објектите, земјиштето и на други простори можат да се поставуваат споменици, 
спомен плочи, скулптури и слични предмети (во натамошниот текст: споменици). 
      За поставување и отстранување на споменикот, потребно е одобрение од Одделението за урбанизам, комунални 
дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево , ако со посебните прописи не е друго утврдено. 
                                                                           
                                                                                            Член 202 
       За поставување на споменик подносителот на барањето е должен да поднесе скица, технички опис, означена локација 
и образложение за потребата од поставување на споменик до Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на 
животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево и во постапката за издавање на одобрение за поставување или 
отстранување на споменикот е дожен да прибави согласност од истото.  
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       Ако се работи за поставување или отстранување на споменик во спомен или сеќавање на личност од политичкиот 
живот на државата или општината, ќе се прибави согласност од Советот на општина Пехчево. 
      Во постапката за издавање на одобрение за поставување споменик Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево, ќе прибави мислење од Заводот за заштита на спомениците на 
културата, ако се поставува или отстранува споменик за кој е утврдено дека има обележије на споменик на културата, или 
ако се работи за поставување на споменик на подрачјето или на објект кој е споменик на културата или на природата. 
                                                           

 Член 203 
        Кога споменикот се поставува на објект или земјиште кое е во сопственост на други физички или правни лица, 
подносителот на барањето е должен да прибави согласност од сопственикот во согласност со прописите за сопственоста. 
                                                          
                                                                                          Член 204  
       Спомениците мораат да се одржуваат уредно и да бидат заштитени од уништување. 
       Спомениците не смеат да се валкаат, оштетуваат, уништуваат, не смее да се пишува или црта по нив ниту на било кој 
начин да се нагрдува нивниот изглед. 
                                                                                                                                                    
 • Имиња, излози, реклами, заштитни справи и плакати 
                                                            
                                                                                    Член 205 
      Правните и физичките лица, кои се должни на основа на посебните прописи да истакнат на предната страна од 
зградата во која го користат деловниот простор, односно во која е седиштето на фирмата, соодветна натписна плоча, 
односно фирма (во натамошниот текст: име). 
     Името мора да биде читливо и технички и естетски обликувано, јазично исправно, уредено и    во согласност со 
посебните прописи. 
     Сопствениците на зградата должни се да дозволат поставување на името. 
     Правните и физичките лица должни се да го отстранат името во рок од 15 дена од престанокот  на обавувањето на 
дејноста, односно исселувањето од зградата. 
                                                         
                                                                       Член 206 
       Излозите и други слични објекти што служат за изложување на стоки мораат да бидат технички и естетски 
обликувани, со соодветно осветлување и усогласено со изгледот на зградата и околината. 
       Излозите мора редовно да се уредуваат, чистат и перат. 
       Во излозите не смеат да се држат складишта на стока или амбалажа. 
                                                             
                                                                        Член 207 
       На подрачјето на градот, на објектите, земјиштето и другите простори можат да се поставуваат рекламни 
конструкции, рекламни плочи, рекламни паноа, рекламни знамиња, транспаренти и други пригодни натписи, рекламни 
сандачиња, огласни паноа, патокази кои не се сметаат за сообраќаен знак и други објекти кои служат за рекламирање и 
информирање (во натамошниот текст: реклами) исто така и јарболи за знамиња, заштитни направи на излозите и слично 
со одобрение на Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на Општина 
Пехчево. 
                                                                       
                                                                        Член 208 
        Плакатите, огласите и објавите (во натамошниот текст: плакати) можат да се истакнуваат само на места определени 
со Одлука донесена од Советот на општината.  
        Исклучиво за одредени манифестации Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната 
средина и ЛЕР на Општина Пехчево може да одобри истакнување на плакати и на други места. 
      Трошковите настанати околу отстранувањето на плакатите и чистењето на местата на кои не смеат да бидат истакнати 
ги сноси организаторот на приредбата или манифестацијата, односно правните и физички лица чија приредба, 
манифестација или производ се огласува. 
                                                                       

 Член 209 
       Имињата, рекламите, јарболите за знамиња, заштитните направи на излозите и плакатите мора да се одржуваат чисти, 
уредни и исправни, а дотраените мора да се обновуваат, односно заменат. 
       Предметите од став 1 на овој член не смеат да се оштетуваат, валкаат или уништуваат. 
  
 
  •Подвижни направи и трафики 
  
                                                                      Член 210                                                                                                                                                                                                       
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      На подрачјето на општината можат да се поставуваат подвижни направи. 
      Подвижни направи во смисла на оваа Одлука се сметаат штандови или клупи, колички за продажба на разни артикли, 
фрижидери за сладолед во оригинално пакување, камп-приколки, печки и направи за печење на разни плодови (костени, 
бадеми, лешници, кикирики, пуканки и слично). 
      Подвижни направи во смисла на оваа Одлука се сметаат и столовите и масите, подвижните огради и други направи кои 
се поставуваат како отворен простор пред угостителските, занаетчиските и други дуќани, односно во нивната непосредна 
близина, исто така и шатори во кои се обавува угостителска дејност, забавни игри, автомобили како лотариски награди и 
слично. 
 
                                                            
                                                                       Член 211 
      Подвижни направи не се сметаат привремено поставените објекти на физички и правни лица кои обавуваат комунални 
дејности и направите што тие лица ги користат при вршење на работите од својот делокруг. 
                                                              
                                                                       Член 212 
       Со поставување на подвижните направи не смее да се спречува или отежнува користењето на зградите или на другите 
објекти и да се загрозува сигурноста на сообраќајот или да се уништуваат јавните зелени површини. 
       Сместувањето на подвижните направи во близина на раскрсниците мора да одговара на условите за безбедност и 
сигурност и со својата положба не смее да ја намалува прегледноста на одвивање на сообраќајот. 
                                                                   
                                                                       Член 213 
       Подвижните направи се поставуваат така да со својата положба и сместување што подобро ја задоволат целта и 
намената за која се поставени. 
       Подвижните направи може според својата намена да се постават само на оние места на кои поради тоа нема да дојде 
до создавање пресилна гласност, нечистотија или попречување на сообраќајит и на оние места на кои нема да се намали 
естетскиот или општиот изглед на тој простор. 
        Поодделни места на јавните површини и другите површини покрај јавните површини на кои е одобрено привремено 
поставување на маси и столови, чадори за сонце и слично со цел за организирање на отворени простори-тераси, може да 
бидат оградени со подвижни огради и украсени со зеленило и украсно цвеќе. 
       Подвижните направи и нивната околина мораат да се држат уредни и исправни. 
                                                                     
                                                                                            Член 214  
       За поставување на подвижни направи потребно е одобрение од Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево со претходно прибавено мислење. 
      Со одобрението од претходниот став се одредува локација за поставување, големината на направата, изгледот на 
направата, начинот на уредување на завземената површина и времето за кое се поставува направата. 
      Со барање за поставување на подвижна направа потребно е да се приложи скица на подвижната направа и технички 
опис. 
      Ако подвижната направа се поставува на јавна површина или на неизградено градежно земјиште кое е во сопственост 
на општината, одобрението ќе се донесе после склучувањето на договорот за плаќање на надоместок. 
                                                                     

         Член 215 
      За поставување на подвижни направи на земјиште покрај јавна површина која не е во сопственост на Општина 
Пехчево, подносителот на барањето треба да приложи и исправа од која произлегува неговото право за поставување на 
таква направа. 
                                                                 
                                                                                              Член 216  
      Локациите за поставување на подвижни направи на јавните површини и на земјиште кое е во сопственост на Општина 
Пехчево и постапката за доделување на локацијата, висината и плаќањето на надоместокот и други односи во врска со тоа 
се уредува со посебна одлука. 
                                                                        

          Член 217 
       На подрачјето на Општина Пехчево можат да се постават трафики со одобрение од Одделението за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево. 
      Трафиките мораат да бидат уредени, естетски обликувани и секогаш исправни. 
      Локациите за поставување на трафики на јавни површини и на земјиште во сопственост на Општина Пехчево и на 
постапката за доделување на локации, висината на плаќањето на надоместокот и другите односи во врска со тоа се 
уредуваат со посебна одлука. 
                                                                        

          Член 218 
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       По повод државни и други празници, разни манифестации и слично, може да се организира пригодно уредување на 
јавните површини во градот и во населените места на Општина Пехчево. 
     Пригодно уредување се организира со поставување на објекти, уреди, подвижни направи, опрема, украси, украсни 
светилки, божиќни дрвја (елки, смреки, борови и слично). 
     Пригодното уредување се врши со одобрение на  Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на 
животната средина и ЛЕР на Општина Пехчево. 
     За поставување на светлечки лампиони, украсни предмети без рекламни пораки, украсни дрвја и слично на објекти и 
други простори во сопственост на Општина Пехчево  не се плаќа надоместок. 
 
18. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини 
 

Член 219 
Истоварот, сечењето, цепањето, складирањето на огревното дрво и јагленот треба да се врши во дворните места 

на станбените и деловните објекти. 
Во исклучителни случаи  тоа може да се прави и на јавни површини, но при тоа не  смее да се спречи нормалното и 
безбедно одвивање на сообраќајот и протекот на атмосферските води со претходно добиено одобрение од надлежниот 
орган на општината. 
Дрвата, јагленот и сличен материјал мораат да се отстранат од јавните и сообраќајните површини најкасно во рок  кој ке 
го определи надлежниот орган во општината  и после  тоа јавната површина треба да се доведе во првобитната положба. 

 
II. Комунален ред во населените места на подрачјето на општина Пехчево 

 
                                                                                 Член 220 

       Во населените места на подрачјето на Општина Пехчево во кои не е изградена канализација за отпадни води, 
отпадните води односно фекалиите се испуштаат задолжително во септички јами. 

Септичките јами не смеат да бидат отворени, треба да се бетонирани од горната страна и добро заштитени. 
Септичките јами треба да бидат оддалечени од станбените и деловните простории, односно објекти на соседите најмалку 
10 метри, а од водоснабдителните објекти најмалку 15 метри. 

Доколку површината на просторот на дворните места е помала и не можат да се исполнат условите од 
претходниот став, септичките јами можат да бидат и на помало растојание оддалечени од објектите на соседите кое не 
може да биде помало од 6 метри . 

Септичките јами треба редовно и хигиенски да се одржуваат. 
Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и сообраќајните површини, ниту во отворените канали за истек 

на атмосферските води. 
 
 

Член 221 
 Во населените места на подрачјето на Општина Пехчево во кои не е изградена канализациона и водоводна мрежа 

сопствениците и корисниците треба да имаат изградено санитарно-хигиенски клозети. 
Клозетите можат да бидат изградени и во дворните места на станбените и деловните објекти но под услов да 

бидат од тврд материјал, со бетонирана дупка, поврзана со септички јами без прилив, да бидат оддалечени од стамбените 
и деловните простории односно објекти на соседите најмалку на растојание од 10 метри, да бидат изградени според 
пропишаните санитарно-хигиенски улови и истите редовно да се одржуваат чисти, да се варосуваат и дезинфицираат. 

Чистењето на септичките јами и полските клозети треба да го врши јавното претпријатие за комунални дејности 
основано од општината или правно или физичко лице овластено од општината со специјални возила - цистерни при што 
претходно се обезбедуваат санитарно - хигиенски мерки, а по извршеното чистење мора да се изврши дезинфекција на 
теренот околу септичката јама и полскиот клозет. 
 

 
                                                                                                   Член 222 

Шталите во населените места на подрачјето на општината мора да бидат изградени одвоено од станбените 
објекти и да се оддалечени од соседите на растојание од најмалку 10 метри и редовно да се одржуваат и чистат. 

Шталскиот отпад да се собира  на оддалеченост од најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во ограден и 
покриен простор, најмногу до 2м³ по што истиот  редовно да се изнесува по нивите како не би предизвикал последици: 
           - загрозување на животната средина и здравјето на луѓето, загадување на водите, воздухот и почвата и создавање на 
непријатна миризба.  
           Течниот дел ( осоката) да се одведе во канализација или во септичка јама. 

  
Член 223 
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Чувањето на крупна и ситна стока и живина во населените места е дозволено само во посебно изградени 
санитарно - хигиенски објекти во сопствените дворови кои треба да бидат оддалечени од станбените објекти на соседите 
најмалку 10 метри и да бидат преземени сите санитарно - хигиенски и здравствени мерки. 

Пчелните семејства треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку 500 метри од населеното место.                                       
 

III. Мерки за спроведување на комунален ред и надзор 
 

Член 224 
Мерките за спроведување на комуналниот ред за вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука се утврдуваат со 

посебни програми за секоја дејност поодделно во рамките на условите утврдени со оваа Одлука. 
Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на општина Пехчево.  
 

Член 225 
Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука вршат овластените општински комунални инспектори. 
Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од 

општината, над физичките и правните лица на кои општина Пехчево им дала дозвола за вршење на комунална дејност, над 
законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на 
комуналните услуги така и над правните и физичките лица кои се назначени како корисници на комуналните услуги 
согласно одредбите на оваа Одлука. 

                 Член 226 
За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, надлежните 

општински инспекциски органи се должни да состават записник и да го достават на физичкото и правното лице каде што 
вршел инспекција. 

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок  должен е да покрене 
постапка пред надлежниот орган.  

 
Член 227 

Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор донесуваат решение. 
Со решението се наредува на физичките и правните лица дејствија со цел одржување на комуналниот ред 

согласно одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 228 
Жалба против решението од претходниот став на овој член може да се поднесе во рок од осум дена до посебна 

комисија формирана од градоначалникот на општина Пехчево.  
Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
 

Член 229 
Физичките и правните лица се должни на надлежните општински инспекции да овозможат несметано обавување 

на надзорот, а во начело пристап до просторите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да 
пружат други потребни известувања за предметот. 

 
Член 230 

Ако надлежните општински инспектори во својата работа наидат на отпор, можат да побараат помош од 
надлежните полициски органи. 

 
Член 231 

Контрола на спроведувањето на оваа Одлука врши и комуналниот редар. 
При вршење на контролата комуналниот редар има право да ги провери идентификациските документи  на лицата 

поради потврдување на нивниот идентитет. 
За констатираните неправилности при контролата комуналниот редар составува записник  и изрекува мандатна 

казна на самото место согласно со Законот за комуналните дејности и Законот за  прекршоците. 
 
IV.    Прекршочни одредби 

Член 232 
За непочитување на ова Одлука ќе се применуваат  прекршочните одредби: 

-Комунална дејност: Изградба на водоснабдителен систем  - прекршочните одредби од Законот за снабдување со вода за 
пиење и одведување на урбани отпадни води.  
-Комунална дејност: Изградба на канализациона мрежа -   прекршочните одредби од Законот за снабдување со вода за 
пиење и одведување на урбани отпадни води.  
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-Комунална дејност: Јавен општински превоз - прекршочните одредби од Законот за превоз во патниот сообраќај. 
-Комунална дејност: Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен  отпад  - 
прекршочните одредби од законот за Управување со отпад. 
-Комунална дејност: Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги- прекршочните  одредби од Законот за 
гробишта и погребални услуги.  
-Комунална дејност: Одржување на јавна чистота - прекршочните одредби од Законот за јавна чистота. 
-Комунална дејност: Изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други 
инфраструктурни објекти - прекршочните одредби од Законот за јавните патишта. 

 
Член 233 

За останатите комунални дејности  од Одлуката се применуваат прекршочните одредби  од  Законот за комунални 
дејности. 

 
                  Член 234 

 
- Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност  ќе му се изрече на физичко лице,  во мандатна постапка, 

ако постапува спротивно на одредбите од Одлуката за комунален ред. 
 
V.  Преодни и завршни одредби 
 

Член 234 
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред број 07 – 170/1 од 15. 02. 
2012 година. (Сл. гласник на Општина Пехчево бр.     
 

   
 

Член 235 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во Службен гласник на Општина општина Пехчево. 
                                                                                                    

                
Broj  07 -1717/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 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 избор на член на управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево 
 

     Se OBJAVUVA Odlukata за избор на член на управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево {to Sovetot na 
op{tinata ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den 22.10.2013 godina.                 

 
Broj  08-1722/1                                                              Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

 
Spored ~len 36 stav 5 od Zakonot za lokalna samouprava ( ,,Sl. Vesnik na R.M br. 05/02,,) i ~len 30 stav 26 

od Statutot na op{tina Peh~evo (Sl Glasnik na op{tina Peh~evo br.04/09) Sovetot na op{tina Peh~evo na 4-
ta sednica odr`ana na 22.10.2013 god. donese: 
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О Д Л У К А 

Za ~len na upraven odbor 
 

~len 1  
 

Sovetot na op{tina Peh~evo donese odluka so koja se imenuva ~len na Upraven odbor na OJUDG ,,7 
Septemvri" - Peh~evo. Upravniot odbor ima za zada~a da vr{i kontrola nad celokupnoto rabotewe na 
ustanovata.  

 
~len 2 

 
За ~len na upraven odbor sovetot na op{tina Peh~evo ја izbira  Александра Тренчевска. 
 

~len 3 
 

Ovaa odluka stapuva vo sila osum dena od donesuvaweto a }e bide objavena vo Sl. Glasnik na op{tina 
Peh~evo. 

 
 
Broj  07 -1718/1                                                        Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 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 
 

1. Za objavuvawe na одлуката за усвојување на годишнатата програма и годишниот извештај за работа на 
општинската јавна установа за деца-детска градинка ,, 7 Септември,,-Пехчево за учебната 2013/2014; 

 
 

     Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на годишнатата програма и годишниот извештај за работа на општинската 
јавна установа за деца-детска градинка ,, 7 Септември,,-Пехчево за учебната 2013/2014, {to Sovetot na op{tina 

Пехчево ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den 22.10.2013 godina.                 
 
Broj  08-1722/1                                                             Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                          Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM"  Br.5/2002) i 

~len 21 stav 1 to~ka 4 od  Statut na op{tina Peh~evo ("Sl.Glasnik na op{tina Peh~evo" Br.4/09), Sovetot na 
op{tina Peh~evo na 4-ta  sednica odr`ana na den 22.10.2013 godina donese 
 

 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Godi{nata Programa и годишниот извештај za rabota na OJUDG ,,7 Septemvri,, Peh~evo za 

u~ebnata  2013/2014 god. 
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~len 1  
 

Sovetot na op{tina Peh~evo ja usvojuva Godi{nata Programa и годишниот извештај za rabota na OJUDG 
,,7 Septemvri,, Peh~evo za u~ebnata  2013/2014 god. 
 
 
-   Godi{nata Programa и Годишниот извештај za rabota na OJUDG ,,7 Septemvri,, Peh~evo za u~ebnata  2013/2014 
god.  сe  sostaven del od ovaa Odluka. 
 

  
~len 2 

 
Odlukata stapuva na сила со објавувањето  во"Sl.Glasnik na op{tina Peh~evo". 

 
 

  
Broj  0701 -  1719/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 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 
 

17. Za objavuvawe na одлуката за назначување на  член на управен одбор во Општинската установа-матична 
библиотека ,, Кочо Рацин”-Пехчево.  

 
 

Se OBJAVUVA оdlukata за назначување на  член на управен одбор во Општинската установа-матична библиотека ,, 
Кочо Рацин”-Пехчево, {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den 22.10.2013 
godina.                 
 
Broj  08-1722/1                                                              Gradona~alnik na  

30.10.2013 god.                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

 
Spored ~len 13 stav 2 od Zakonot za библиотеки ( ,,Sl. Vesnik na R.M br. 66/04,,) член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на Р.М бр.05/02) i ~len 30 stav 26 od Statutot na op{tina Peh~evo (Sl. 
Glasnik na op{tina Peh~evo br.04/09) Sovetot na op{tina Peh~evo na 4-ta sednica odr`ana na 22.10.2013 god. 
donese: 

 

O Д Л У К А 
Za избор на ~len na upraven odbor 

 

~len 1  
 

Sovetot na op{tina Peh~evo donese odluka so koja se imenuva ~len na Upraven odbor na општинска 
установа-матична библиотека ,,Кочо Рацин" - Peh~evo.  

 

 
~len 2 
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За ~len na upraven odbor Sovetot na op{tina Peh~evo go izbira Јордан Магдов. 

 

 

~len 3 
 

Ovaa odluka stapuva vo sila so objavuvaweto vo Sl. Glasnik na op{tina Peh~evo. 

 

  
Broj  0701 -  1720/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 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 
 

1. Za objavuvawe Одлуката за донесување на Предлог Детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина 
Пехчево 

 
Se OBJAVUVA оdlukata за донесување на Предлог Детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина Пехчево 
{to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 4-тa sednica  odr`ana na den 22.10.2013 godina.                 
 
Broj  08-1722/1                                                              Gradona~alnik na  

30.10.2013 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 22.10 
2013 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
Донесување на Предлог Детален урбанистички план                        за дел од 

Пехчево - општина Пехчево 
Член 1 

 Се донесува Детале урбанистички план за дел од Пехчево, дел од У.Е. 01(помеѓу дел од ул. Истра, дел 
од крак ул. Даме Груев, дел од ул. Даме Груев и Пешечка патека - општина Пехчево за плански период 2012 - 
2017 ( во понатамошниот текст: планот). Планскиот опфат е дефиниран со следните граници:  

      
� istok: del od krak na ul. "Dame Gruev";     
� zapad: pe{a~ka pateka; 
� sever: del od ul. "Istra"; 
� jug: del od ul. "Dame Gruev"; 

 
Член 2 

 Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози: 
СОДРЖИНА 
Документациона основа 
A. Tekstualen del: 
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OPIS NA NEGOVITE GRANICI I POVR[INA         8 
2. ISTORIJAT NA PLANIRAWETO I UREDUVAWETO NA PODRA^JETO NA PLANSKIOT OPFAT I 

NEGOVA OKOLINA     ..............................................          9 
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.Геогравски карактеристики ..........................................................            10 
3.2. Klimatski karakteristiki   ..................................................................    10  

3.3. Relefni karakteristiki   …………………….......................................    10  

3.4. Hidrolo{ki karakteristi ............................................................... ...    11 

 3.5. In`iwersko-geolo{ki karakteristiki  .......................................................      11 

 3.6. Seizmi~ki karakteristiki ..................................................................    11 
3.7. Bonitet na zemji{teto     ....................................................................     11 

 
4. PODATOCI ZA SOZDADENITE VREDNOSTI I ^INITELI KOI JA SINTETIZIRAAT 
SOSTOJBATA NA @IVOTOT NA ^OVEKOT I NA^INOT NA UPOTREBA NA ZEMJI[TETOVO 
RAMKITE NA                                PLANSKIOT OPFAT............................................................................................      

12 
5. INVENTARIZACIJA I SNIMAWE NA IZGRADENIOT GRADE@EN FOND I VKUPNATA FIZI^KA 
SUPRASTRUKTURA ...............................................    12 6. NUMERI^KI DEL   
......................................................................................    13 

7. INVENTARIZACIJA I SNIMAWE NA IZGRADENATA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA      
• soobra}ajna infrastruktura      ..................................................      14 

• komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija)    ..........      14 

• elekto-energetka mre`a i objekti   ...........................................       15 
8. INVENTARIZACIJA I SNIMKA NA BESPRAVNO  IZGRADENITE       GRADBI.                             

................................................................................       16 

9. ANALIZA 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   .................................................          16 
10. ANALIZA NA MO@NOSTI ZA PROSTOREN RAZVOJ  ..............          16 
11. IZVOD NA PLAN OD POVISOKO NIVO  ................................            18 

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

2..Izvod od GUP - Peh~evo (soobra}ajno re{enie)  .................       1:  2500  

3. Izvod od DUP - Peh~evo           ……………….……………......        1 : 1000 

                4. A`urirana geodetska podloga                   .....…………...........      1 : 1000  

                5. Inventarizacija i snimka na bespravno izgradeni gradbi  .............       1: 1000  

                6. Inventarizacija i snimawe na izgradeniot grade`en fond i vkupnata fizi~k suprastruktura    
...............................................     1: 1000  

                 7. Inventarizacija i snimawe na izgradenata komunaln 
infrastruktura............................................................................       1: 1000 
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 2. GEOGRAFSKA I GEODETSKA MESTOPOLO@BA NA PLANSKIOT OPFAT  22   
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5.2. Merki za za{tita i spasuvawe         ………………………………       25 
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 6.4.  INFRASTRUKTURA................………………………….............          35 
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B. Grafi~ki del: 
 
1. 1. Plan na namena na zemji{teto i gradbite i  Regulacionen plan   1: 1000   

 2. Plan na povr{ini na gradewe        .........................................................           1: 1000  
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........  1: 1000                       

6. Sintezen plan              .............................................................................           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. 
Пехчево. 
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Broj  07 -1706/1                                                        Sovet na Op[tina Peh~evo 

22.10.2013 god.                                                                                                                              Pretsedatel, 

Peh~evo                                                              Стојче Стефановски s.r. 
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