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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                       Среда 03 февруари 2016 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.01                                   Год.2016                                          Општина Пехчево 
Гласникот е бесплатен                                                                                                                               тел. (033)441-321   

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 
 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување на актите од Советот на општина Пехчево 
 

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден  29.01.2016 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

1. Одлука за назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” – Пехчево; 
2. Одлука за назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево;  
3. Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување на цена 

на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево; 
4. Одлука за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец”, 

Пехчево за 2015 година; 
5. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година; 
6. Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година; 
7. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година; 
8. Одлука за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на ЈКП “Комуналец” – 

Пехчево; 
9. Одлука за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на ЈКП 

“Комуналец” за 2016 година; 
10. Одлука за усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место за 

туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево; 
11. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за eнергетска ефикасност за 2015 година; 
12. Одлука за усвојување на Годишнит план за енергетска ефикасност за 2016 година; 
13. Одлука за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 

2015/2016 година. 
 

 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

 
  R  E  [  E  N  I  E  

за објавување одлуката  за  назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” - Пехчево 
 

Se OBJAVUVA одлуката за за назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” – Пехчево, {to 

Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  29.01.2016 година. 
 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 
1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за разрешување и именување на членoви на Управен одбор  

при ОУМБ ,,Кочо Рацин” -Пехчево 
 

Член 1 
Златко Стаменковски и Марија Ризовски се разрешуваат од должноста членови на Управен  одбор  при ОУМБ 

,,Кочо Рацин” -Пехчево поради истек на мандатот. 
За нови членови на Управен одбор  при ОУМБ ,,Кочо Рацин” -Пехчево се именуваат:  
- Габриела Костадинова 
- Јасмина Пандова  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ . 
 
Broj  08-154/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2015год.                                                                                                          Pretsedatel, 
Peh~evo                                                        Стојче Стефановски s.r 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката за назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево 
 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за  назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево, што 
Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 година. 
 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 
1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за разрешување и именување на членoви на Училишен одбор  

при ООУ ,,Ванчо Китанов” -Пехчево 
 

Член 1 
Влатко Таковски и Николчо Јовчев се разрешуваат од должноста членови на Училишен одбор  при ООУ ,,Ванчо 

Китанов” -Пехчево поради истек на мандатот. 
За нови членови на Училишен одбор  при ООУ ,,Ванчо Китанов” -Пехчево се именуваат:  
 
- Владимир Капушевски 
- Александра Тодоровска 

 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ . 
  

Broj  08-153/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016год.                                                                                                        Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски s.r 
________________________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување на одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување на 
цена на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево 

 
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување 
на цена на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево, што советот на op{tinata ja 

donese na sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 година. 
 
 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 
став 1 точка  25 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Одлуката  на Управниот одбор на ЈКП Коминалец, Пехчево за покачување на услугата, 

ископ на гроб и погребување на умрено лице во Општина Пехчево 
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП 

Комуналец – Пехчево бр.02-690/1 од 11.11.2015 година, за покачување на цена на услугата, ископ на гроб и погребување 
на умрено лице во Општина Пехчево. 
 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 01/2016                                                                                          4

Член 2 
Одлуката за висината на цена на услугата, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево 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’’ . 

Broj 08-152/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016 година                                                                               Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

зa objavuvawe na одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП 
“Комуналец”, Пехчево за 2015 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП 
“Комуналец”, Пехчево за 2015 година, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  odr`ana na den  
29.01.2016 година. 
 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 
став 1 точка  25 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки за 2015 година на ЈКП Комуналец, 

Пехчево  
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни 

набавки на ЈКП Комуналец, Пехчево  бр.01-642/1 од 02.11.2015 година. 
 

Член 2 
Дополнувањето на гишишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, Пехчево е сосставен дел од оваа одлука. 
 

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

 
Broj  08-150/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016  god.                                                                                                Pretsedatel, 
Peh~evo                                                       Стојче Стефановски s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

зa objavuvawe на одлуката  за  усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година 
 

Se OBJAVUVA одлуката за  за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година штo Sovetot na 

op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 година. 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

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 Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и 
член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот 
на општина Пехчево на седницата одржана  на 29.01.2016 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата  за работа на ЈKП ,,Комуналец,,-Пехчево, за 2016 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата  работа на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2016 година.  
 

Член 2 
Програмата  за работа на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2016 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”. 
 
Broj  08-151/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016  god.                                                                                               Pretsedatel, 
Peh~evo                                                       Стојче Стефановски s.r. 
______________________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

зa објавување на oдлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година 
 

Se ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година, {to Sovetot na 
op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  29.01.2016 година. 
 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 

30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот на 
општина Пехчево на седницата одржана  на 29.01.2016 година донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот план на ЈKП ,,Комуналец,,-Пехчево, за 2016 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува Финансискиот план на  на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2016 година.  
 

Член 2 
Финансискиот план  на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2016 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”. 
                 
Broj  08-148/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016  god.                                                                                                Pretsedatel, 
Peh~evo                                                       Стојче Стефановски s.r. 
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____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

  R  E  [  E  N  I  E  
за објавување на  одлуката за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година, {to 

Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  29.01.2016 година. 
 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 
став 1 точка  25 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност на годишниот план за јавни набавки на  
ЈКП Комуналец, со бр. 01 - 728/1 од 04.12.2015 година 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП 

Комуналец – Пехчево за 2016 година. 
 
 

Член 2 
Годишниот план за јавни набавки на  ЈКП Комуналец со бр. 01 – 728/1 од 04.12.2015 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’’ . 

 
 
 
 
Broj  08-149/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016год.                                                                                                          Pretsedatel, 
Peh~evo                                                        Стојче Стефановски s.r 

___________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на  
ЈКП “Комуналец” – Пехчево 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за  давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на ЈКП “Комуналец” 
– Пехчево, {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 година. 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 
став 1 точка  25 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот  

на ЈКП Коминалец - Пехчево 
 
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на oдлуката за изменување и дополнување на 

Статутот на ЈКП Комуналец – Пехчево. 
 
 

Член 2 
Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец со бр.01-786/1 од 05.01.2016 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’’ . 

 
 
 

 
Broj  08-146/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016год.                                                                                                          Pretsedatel, 
Peh~evo                                                                                                                                                               Стојче Стефановски s.r 

______________________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката  за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на  
ЈКП “Комуналец” за 2016 година 

Se OBJAVUVA одлуката  за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на 
ЈКП “Комуналец” за 2016 година, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 
година. 
 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 
30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот на 
општина Пехчево на седницата одржана  на 29.01.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на  дополнувањето на Финансискиот план на 

 ЈKП ,,Комуналец,,-Пехчево, за 2016 година 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува дополнувањето на Финансискиот план на  на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево 

за 2016 година.  
 

Член 2 
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Дополнувањето на  Финансискиот план  на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2016 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”. 
 
 
Broj-08- 147/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016 година                                                                               Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката за  усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место за 
туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево  

 

Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место 
за туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  

odr`ana na den  29.01.2016 година. 
 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на  член 39 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 
бр.199/14,44/15, 193/15), член 22 став 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1, точка 6, од Статутот на Општина Пехчево, (Службен гласник на Општина Пехчево бр.04/09 и 
05/14), а согласно завршната Согласност на нацрт планот од Министерството за транспорт и врски, со бр. 24-520/1 
од 13.01.2016 год, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 год,  донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за донесување на Izmenување i dopolnување na UPVNM за тuristi~kи локалитет 
„Ravna Reka” -  Општина Пехчево,  

 
Член 1 

СЕ ДОНЕСУВА Izmenување i dopolnување na UPVNM за тuristi~kи локалитет „Равна Река” - 
Општина Пехчево, со граници на опфатот: 

  
На север границата започнува покрај постојниот рибарник со објект за мрестење на рибите (сопственост на 

физичко лице), продолжува покрај реката Брегалница (во овој дел се вика Равна рекаи ја тангира истата наспроти 
течението), продолжува покрај м.в. Загазо и се движи покрај парцелата со КП 3638, КП 3630, КП 3629 (тоа е 
постојниот мотел “Идила” со веќе легално изграден рибарник и други пратечки објекти), продолжува покрај КП 
3539, КП 3533, КП 3530 И КП 3531, продолжува пкрај постојниот пат, поминува покрај КП 1805/1, КП И КП 
1805/2, продолжува кон исток поктај КП 3497 и КП 3493 се до локацијата на постојни бараки. 

       
На исток границата продолжува покрај реката, го опфаќа просторот наречен “Банцик” на кој постои еден 

објект кој моментално не е во функција, но порано функционирал како пилана за груба обработка на дрво. 
 
На југ границата продолжува покрај м.в. “Бајрев чукар”, се движи покрај течението на реката Брегалница, 

минува покрај КП 3518, КП 3517 и КП 3513, се движи кон југ покрај КП 3543, КП 3502,     КП 3627, КП 3639/1, КП 
3632/2 и КП 3642, до влезот на локацијата на мотелот “Идила”, продолжува покрај течението на реката Брегалница 
се до локацијата на другиот рибарник, од каде опфатот и започнува до западниот дел на опфатот на планот. 

 
На југо - западната страна од локалитетот, на патот од Пехчево и Берово, граничи со рибарник во 

сопственост на поранешен “Југо тутун” - Пехчево.помеѓу ul. “Postoe~ka 3”, ul. “Novopredvidena 5”, 
Novopredvidena 1, i del od Regionelen pat R-1310, granici na urbanisti~ki parceli 1.209 и 1.229. 
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Со површина на плански опфат од 44.70ха. 
 
 

Член 2 
Урбанистичкиот план од став 1 на оваа одлука е изработен според содржината дадена во текстуалниот дел 

на планот и графичките прилози кои се составен дел на планот. 
 
 

Член 3 
Се задолжува Изработувачот на планот во рок од 15 дена по добивањето на Одлуката за донесување на 

Izmenување i dopolnување na UPVNM за тuristi~ки локалитет „Равна Река” - Општина Пехчево, да предаде 
седум финални еднообразни примероци од планот на Општина Пехчево, во хартриена копија  и една копија во 
електронска форма.  

 
Член 4 

Советот на Општина Пехчево како доносител на планот, ќе задржи еден примерок од планот, еден 
примерок заверен ќе достави до Министерството за транспорт и врски, а останатите пет ќе ги достави до 
Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при Општина Пехчево, во нивна 
понатамошна надлежност и за негово спроведување. 

 
Член 5 

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

 
Broj  08-145/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016  god.                                                                                               Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски  s.r. 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

 
 

  R  E  [  E  N  I  E  
за објавување одлуката  за   усвојување на Годишниот извештај за eнергетска ефикасност за 2015 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Годишниот извештај за eнергетска ефикасност за 2015 година, {to 

Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  29.01.2016 година. 
 
Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/2002) и 
член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година донесе:  
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина  

Пехчево за 2015 година 
 

Член 1  
 

 Советот на општина Пехчево го усвои Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 
година. 
 

Член 2 
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 Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година е составен дел од оваа одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  08-143/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016год.                                                                                                      Pretsedatel, 
Peh~evo                                                    Стојче Стефановски s.r 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката за  усвојување наГодишниот план  за енергетска ефикасност за 2016 година 
 

Se OBJAVUVА  одлуката за усвојување на Гдишниот план за енергетска ефикасност за 2016 година, {to Sovetot na 

општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 година. 
 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. 
бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година донесе:  
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина  

Пехчево за 2016 година 
 
 

Член 1  
 

 Советот на општина Пехчево го усвои Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2016 
година. 
 

Член 2 
 

 Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево 
 
 
Broj  08-144/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016год.                                                                                                      Pretsedatel, 
Peh~evo                                                     Стојче Стефановски s.r 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за 
сезона 2015/2016 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина 

Пехчево за сезона 2015/2016 година што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  29.01.2016 
година. 
 

 

Број 09-156/1                                                             Gradona~alnik na  
01.02.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/2002) и 
член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година донесе:  
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина  

Пехчево за сезона 2015/2016 година 
 
 

Член 1  
 

 Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево 
за сезона 2015/2016 година. 
 

Член 2 
 

 Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година е составен 
дел од оваа одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
 

 
Broj  08-142/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
01.02.2016 година                                                                                Pretsedatel, 
Peh~evo                                                       Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODR@INA: 
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