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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                          Среда 01.03.2017 год.                                      Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                                                                                   Душко Миовски 
 Излегува по потреба                                         Број 01 - Година 2017                             Општина Пехчево 
Гласникот е бесплатен                                                                                                         тел. (033) 441-321 
  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на актите од Советот на општина Пехчево 

 
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 

ден  27.02.2017 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 
 
1. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2017 

година; 
2. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија – Пехчево за 

2016 година; 
3. Oдлука за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружението за културни 

дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ - Пехчево; 
4. Oдлука за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на 

културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година; 
5. Oдлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со 

градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 
општина Пехчево за 2017 година; 

6. Oдлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2017 
година со бр.08-1713/3 од 26.12.2016 год.; 

7. Oдлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - 
Пехчево за 2017 година; 

8. Oдлука за усвојување на програмата за работа на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 2017 
година; 

9. Oдлука за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ - Пехчево; 
10. Одлука за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и незагадувачка 

индустрија) на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево; 
 

Бр. 09-203/1                                           Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                                   Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за измена на распоредот на средствата на  

Буџетот на општина Пехчево за 2017 година 
 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 
2017 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008, 
Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година, донесе  
 
 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО 

за 2017 година 
 
 

Член 1 
 
 
 
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО 
   
за 2017 година на следниот начин:  
 
 
 
        
        

Потпрограма 
БУГЕТ САМОФИН. ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕДИТИ 

 
Потставка  

       
       

G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
423110 Канцелариски материјали  0 0 0 21.000 0 
425990 Други договорни услуги  0 0 0 -21.000 0 

         

   0 0 0 0 0 
 
 
 
Бр.08-192/1                                             Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                       Претседател 
Пехчево              Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за усвојување на Извештајот за работа на  

Полициската канцеларија - Пехчево за 2016 година  
 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија - 
Пехчево за 2016 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                        Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                  Општина Пехчево 
Пехчево                  Игор Поповски с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. 
бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина 
Пехчево бр.06/2016), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А  
за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија – Пехчево за 2016 

година 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за работата на 

Полициската канцеларија Пехчево за 2016 година. 
 
 

Член 2 
Извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2016 година е составен дел на 

оваа одлука. 
. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
 
Бр.08-193/1                               Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                  Претседател 
Пехчево          Стојче Стефановски с.р        
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружение 

за културни дејности - ,,МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружение за 
културни дејности - ,,МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                                                                                                            Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. 
Весник на Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 точка 41 од Статутот на општина Пехчево 
(,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата 
одржана на ден 27.02.2017 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружение за културни дејности –  

,,МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за 2017 

година на Здружението за културни дејности - ,,МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година. 
 
 

Член 2 
 Програмата на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ е составен дел од оваа одлука. 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот  на објавување во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-194/1                          Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                Претседател 
Пехчево                 Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на 
проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 

година 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од 
областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година што советот 
нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
Весник на Република Македонија,, бр. 5/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина 
Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на ден 27.02.2017 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата 

и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за 

финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево 
за 2017 година. 
 

Член 2 
Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот 

од интерес на општина Пехчево за 2017 година е составен дел од оваа Одлука. 
 
 

       Член 3 
 Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 
општина Пехчево”. 
 
Бр.08-195/1                           Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                            Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на 

подрачјето на општина Пехчево за 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на програмата за работа во областа на располагањето со 
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево 
за 2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 
година. 
 
Број 09-203/1                                         Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                   Општина Пехчево 
Пехчево                   Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл весник на РМ бр 15/15, 44/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 30/16, 31/16, и 142/16) и член 30 точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Сл. 
гласник на општина Пехчево бр.06/2016) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
27.02.2017 година донесе: 
 

                    ОДЛУКА 
За усвојување на програмата за работа во областа на 

располагање со градежно земјиште 
 
 

Член 1  
Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за работа во областа на располагањето со 

градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево 
за 2017 година.   

 
Член 2 

Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година е во прилог на оваа 
одлука.  

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на 
општина Пехчево. 
 
Бр.08-196/1                           Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за измена на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2017 година со бр. 08-1713/3 од 26.12.2016 год. 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО 
за 2017 година со бр. 08-1713/3 од 26.12.2016 год. што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
седницата одржана на ден 27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на 
Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 30 став 4 
од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево, пречистен текст" 
бр.06/2016), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 27.02.2017 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2017 година 

со бр. 08-1713/3 од 26.12.2016 год. 
          
 

Член 1 
Преамбулата на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година 

("Службен гласник на општина Пехчево" бр. 07/16) се менува и гласи: 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник 

на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15) и 
член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево, 
пречистен текст" бр.06/2016), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 26.12.2016 
година, донесе 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина 

Пехчево" и истата ќе биде доставена до Министерството за финансии на РМ во Скопје. 
                 
Бр.08-197/1                            Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                 Претседател 
Пехчево                    Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година 
 
 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - 
Пехчево за 2017 година што советот na општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 став 1 точка  42 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина 
Пехчево бр. 06/2016), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, 
(Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
27.02.2017 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишниот план за вработување во  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година 
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување 

во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година. 
 
 

Член 2 
Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година, е составен 

дел од оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на 

општина Пехчево’’. 
 
 
Бр.08-198/1                            Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                  Претседател 
Пехчево          Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на програмата за работа на ЈKП 
,,Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на програмата за работа на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 
2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 
година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево 
бр. 06/2016), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 27.02.2017 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата за работа на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за 2017 година. 
 
 

Член 2 
Програмата за работа на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година е составен дел од оваа 

одлука. 
 

       Член 3 
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 

општина Пехчево”. 
 
Бр.08-199/1                              Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година         Претседател 
Пехчево                      Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – 
Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – Пехчево, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                          Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (сл. весник на РМ бр. 
5/2002) и член 21 став 5  од Законот за просторно планирање (сл. весник на Република Македонија 
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 193/15, 31/16 и 
163/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – Пехчево 

 
 

чл. 1 
 Согласно законските одреби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од 
ДРВОМАК ДООЕЛ извоз-увоз Пехчево, за изработка на ДУП за Г2 ул. ,,Симин Рид,, - Пехчево 
 
 

чл. 2 
 Врз основа на член 21, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 
193/15, 31/16 и 163/16), изработката на ДУП за Г2  на ул. ,,Симин Рид,,  Пехчево, изработката ќе ја 
финасира поднесувачот на иницијативата. 

 
чл. 3 

 Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 
општина Пехчево. 
  
 
Бр.08-200/1                             Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                   Претседател 
Пехчево                    Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 
бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и 
незагадувачка индустрија на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и 
незагадувачка индустрија на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година. 
 
Број 09-203/1                                         Градоначалник на  
27.02.2017 год.                                                   Општина Пехчево 
Пехчево                   Игор Поповски с.р. 
_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 21 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. весник на 
РМ,, бр. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 193/15, 
31/16 и 163/16),член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка 
на плановите (,,Сл. весник на РМ,,  бр. 78/06и 37/14), Правилник за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 
148/14),  член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02),  и 
член 30, став 6 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл. гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016),  
Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 год. донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и незагадувачка индустрија 
на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево 

 
Член 1 

           Се отпочнува постапка за изработка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и незагадувачка 
индустрија   ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево со следниот опфат:  

- од  Север  ул. ,,Граница на ГУП,,  
- од Исток  ул. ,,Граница на ГУП,, 
- од Југ Улица  
- од Запад граница становање и лесна индустрија    

  Член  2 
           Изработката на ДУП за Г2 (лесна индустрија) на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево, од член 1 на 
оваа  Одлука, да биде  изработен  согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постапка за донесување на урбанистички 
планови. 

Член 3 
             Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 
урбанизам да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за  
изработка  на ДУП за Г2 на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево. 

Член 4 
         Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник,, 
на општина Пехчево. 

  
Бр.08-201/1                             Совет на општина Пехчево 
27.02.2017 година                   Претседател 
Пехчево           Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА: 
 

- Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2017 
година _______________________________________________________________________ 2; 

- Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија – Пехчево за 
2016 година __________________________________________________________________ 3; 

- Oдлука за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружението за културни 
дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево ______________________________________ 4; 

- Oдлука за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на 
културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година _____________ 5; 

- Oдлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 
2017 година  __________________________________________________________________ 6; 

- Oдлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2017 
година со бр.08-1713/3 од 26.12.2016 год. _________________________________________ 7; 

- Oдлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 
2017 година __________________________________________________________________ 8; 

- Oдлука за усвојување на програмата за работа на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 2017 
година _______________________________________________________________________ 9; 

- Oдлука за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – Пехчево ______________ 10; 
- Одлука за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и незагадувачка 

индустрија) на ул. ,,Симин Рид,, во Пехчево ______________________________________ 11; 


