СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Службен гласник на
Општина Пехчево

Четврток 12 март 2015 год.

Уредува:

ПЕХЧЕВО
Стручна служба при
Излегува по потреба
Бр.02
Год.2015
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 05.03.2015 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Пехчево;
Одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година;
Одлука за усвојување на квартален извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до 31.12.2014
година;
Одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2015 година;
Одлука за давањe на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец Пехчево;
Одлука за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец-Пехчево;
Одлука за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година;
Предлог–Одлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година;
Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. ,, 7
Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево;
Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. ,, 7
Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево;
Одлука за усвојување на Финансов план за работа на ЈПУД Равен–Пехчево за 2015 година;
Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈПУД Равен –Пехчево за 2015 година;
Одлука за усвојување на завршна сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година;
Одлука за усвојување на Програмата за работа на Организација на жените Пехчево;
Одлука за усвоjување на иницијатива од Прогрес – Пехчево
Одлука за отпочнување на постапка за ,,изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул.
,,Индрустиска,,;
Одлука за усвојување на иницијатива од ДИК ,,Фагус,, ДООЕЛ – Пехчево;
Одлука за отпочнување на постапка ,, за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на
ул.,,ЈНА,,;
Одлука за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Peh~evo
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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 верификација на мандат на член на советот на општина Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за верификација на мандат на член на советот на општина Пехчево, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.
Broj 09 -442/1
11.03.2015 год.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за локална самоуправа (,, Сл.Весник на РМ” бр.05/2002), член 15 став 1 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево” бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехево ан
седницата одржана на 05.03.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за верификација на мандат на член на советот на општина Пехчево
Член 1
СЕ ВЕРИФИКУВА мандатот на член на советот на општина Пехчево.
Верификацијата се однесува на следниот советник:

1.

Владо Таковски – Коалиција ВМРО ДПМНЕ
Член 2
Мандатот на советникот трае до наредните локални избори.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на обајвување во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 08-422/1
11.03.2015год.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
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 усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година
Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево, {to Sovetot na општина Пехчево ја
донесе na sednicaта odr`ana na ден 05.03.2015 година.
Broj 09-442/1
11.03.2015 година
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 02/2015

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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Врз основа на член 36 став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30
став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 05.03.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за усавојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014
година.
Член 2
Завршната сметка на општина Пехчево е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-423/1
11.03.2015год.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
Стојче Стефановски s.r

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33,
точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07,
67/07 и 156/09), Советот на Општина Пехчево на 13-та седница одржана на 05.03.2015 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година изнесуваат:
Планирани
Вкупни приходи
-

даночни приходи
неданочни приходи
капитални приходи
приходи од дотации
трансфери
донации

Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

Дефицит
Суфицит
Прилив
- продажба на хартии од вредност

Реализирани

110.134.468
14.472.234
7.043.627
3.860.000
40.115.559
33.272.766
11.370.282

80.017.591
12.380.470
4.972.363
2.186.534
40.115.559
14.498.824
5.863.841

117.834.468
117.634.468
200.000

81.461.224
81.433.424
27.800

-7.700.000
0

-1.443.633
0

8.000.000

6.474.038
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- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- други приливи
Одлив (отплата на главнина)
- отплата на главница

8.000.000

6.474.038

300.000
300.000

299.642
299.642

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Пехчево на 31.12.2014 година изнесува :

-Салдо на 31-12-2014
Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации

4.730.763 денари
906.397 денари
3.442.673 денари
118.627 денари
263.066 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 906.397
пренесува како прилив на основниот буџет на општина Пехчево за 2015 година.

денари се

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 3.442.673 денари се
пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Пехчево за 2015 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинасирачки активности во износ од
118.627 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинасирачки активности на општина Пехчево за 2015
година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 263.066 денари се
пренесува како приход на буџетот на донации на општина Пехчево за 2015 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени
се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година се искажани планираните и
извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година ќе се објави во “Службен гласник на
општина Пехчево“.
Broj 08-423/2
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015год.
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 кварталниот извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до
31.12.2014 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до
31.12.2014 година, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 05.03.2015 година.
Број 09- 442/1
Gradona~alnik na
11.03.2015 година
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 Р.М бр.05/02) и член 30
став 1 точка 4 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 05.03.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период 01.01.2014 до
31.12.2014 год.
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево
за период 01.01.2014 до 31.12.2014 година.
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период период 01.01.2014 до 31.12.2014 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 -08-424/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2015 година

Se OBJAVUVA одлуката за изменување на одлуката за извршувањена буџетот на општина Пехчево за 2015 година, што
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.

Broj 09-442/1
22.01.2015 година
Peh~evo
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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
и 67/2007) и член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево" бр.04/2009),
Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за измена на Одлуката за извршување наБуџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2015 година
со бр.07-2112/1 од 24.12.2014 год.

Член 1
Во преамбулата на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година ("Службен гласник на
општина Пехчево" бр. 06/14) став 5 се менува со став 8.
Член 2
Член 19 се менува и гласи:
Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на
општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот дава писмено известување за
обезбедените средства.
Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок
дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за
што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до
надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна
документација.
Член 3
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.
Broj 08-425/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП
Комуналец - Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП
Комуналец - Пехчево, штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.
Broj 09-442/1
11.03.2015 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina 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 05.03.2015 година донесе:
ОДЛУКА
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 Одлуката за изменување и дополнување на
Статутот на ЈКП Комуналец – Пехчево.

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 02/2015

6

Член 2
Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец со бр.01-105/1 е составен дел од оваа одл
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .
Broj 08-426/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 objavuvawe одлуката за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП Комуналец – Пехчево
Se објавува одлуката за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец
за 2014 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 godina.
Broj 09-442/1
11.03.2015 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina 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 05.03.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП Комуналец, со бр. 01 - 100/1

Член 1
Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни
набавки на ЈКП Комуналец – Пехчево.

Член 2
Дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец со бр. 01 – 100/1 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 08-427/1
11.03.2015 god.
Peh~evo
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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
зa objavuvawe одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 godina.
Broj 09-442/1
11.03.2015 год.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и
член 30 став 1 алинеја 29 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 05.03.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвои завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година.
Член 2
Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 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.
Broj 08-428/1
11.03.2015 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
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 усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година

Se објавува oдлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година , {to Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 godina.

Broj 09-442/1
11.03.2015 god.
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30
став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 05.03.2015 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП-Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до
31.12.2014 година
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува извештајот за извршени работи на ЈКП
Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до 31.12.2014 година.
Член 2
Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за 2014 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 08-429/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 на одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на
ул. ,,7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ
и МВР на ул. ,,7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana
na den 05.03.2015 година.
Број 09 – 442/1
11.03.2015 год.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр 05/2002) 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 05.03.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. ,, 7 Септември’’
бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Член 1
Со оваа Одлука на досегашниот корисник Социјалдемократски Сојуз на Макеоднија му престанува користењето
на недвижната ствар - КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР, на ул. ,,7 Септември’’ бр.2, евидентиран во имотен
лист 2620 КО Пехчево, сопственост на Република Македонија, дадени на трајно користење на општина Пехчево.
Член 2
Со стапувањето на сила на оваа Одлука, престанува да важи Договорот за закуп на деловни простории бр.0308 –
135/1 од 21.09.2001 година, склучен помеѓу општина Пехчево и Општинска Организација на Социјалдемократски Сојуз на
Македонија.
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Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Општинската Организација
на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и општина Пехчево во рок од осум дена од денот на влегувањето на сила
на оваа одлука.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во службен Гласник на општина Пехчево.
.
Broj 08-439/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015год.
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 на одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на
ул. ,,7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ
и МВР на ул. ,,7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana
na den 05.03.2015 година
Број 09-442/1
11.03.2015 година
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр 05/2002) 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 05.03.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. ,, 7 Септември’’
бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Член 1
Со оваа Одлука на досегашниот корисник Либералнодемократска партија му престанува користењето на
недвижната ствар - КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР, на ул. ,,7 Септември’’ бр.2, евидентиран во имотен лист
2620 КО Пехчево, сопственост на Република Македонија, дадени на трајно користење на општина Пехчево.

Член 2
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Општинската Организација
на Либералнодемократска партија на Македонија и општина Пехчево во рок од осум дена од денот на влегувањето на сила
на оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во службен Гласник на општина Пехчево.
Broj 08-4401/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015год.
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
зa objavuvaweна одлуката за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД Равен – Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на финансовиот план на ЈУПД Равен - Пехчево, што советот на op{tinata ja
donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Peh~evo

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), советот на општина
Пехчево на седница одржана на 05.03.2014 година донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2015 година

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Финансовиот план за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015 година.
Член 2
Финансовиот план за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015 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 08-432/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 на одлуката за за усвојување на Програма за работа на ЈПУД Равен – Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVА oдлуката за усвојување на Програма за работ ана ЈПУД Равен - Пехчево, {to Sovetot na општина
Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Peh~evo

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 05.03.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2015 година

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015 година.
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Член 2
Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015 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 08-431/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015год.
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
зa objavuvaweна одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на завршната сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година, што советот на
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и
член 30 став 1 алинеја 29 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 05.03.2014 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014
година.
Член 2
Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 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.
Broj 08-430/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 година
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.
_________________________________________________________________________________________________________
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 усвојување на програмата работа на Организација на жените Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на програмата за работа на Организација на жените Пехчево, што Sovetot na
op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 година.
09-442/1
11.03.2015 година
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 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 05.03.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на ОЖП -Пехчево за 2015 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Организација на жените Пехчево
за 2015 година
Член 2
Програмата на ОЖП – Пехчево за 2015 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 08-437/1
11.03.2015 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
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 иницијатива од Прогрес – Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на иницијатива од Прогрес – Пехчево, штo Sovetot na op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 godina.
Broj 09-442/1
22.01.2015 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002) и член 17-а од
Законот за просторно планирање (Сл. весник на Република Македонија бр.42/14), Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на иницијатива од ПРОГРЕС АД Пехчево

Член 1
Согласно законските одреби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од ПРОГРЕС АД Пехчево, за
изработка на ДУП на Магацин – Пехчево.
Член 2
Врз основа на член 17, став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (сл. весник на РМ бр. 60/2011),
изработката на ДУП на Магацин – Пехчево изработката ќе ја финасира поднесувачот на иницијативата.
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Член 3
Одлуката стапува на сила осмиот ден денот на обајување со Сл.Гласник на општина Пехчево.
08-433-1
11.03.2015 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
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 objavuvawe одлуката за отпочнување на постапка за ,,изработка на ДУП Магацин стопански комплекс –
Пехчево на ул. ,,Индрустиска,,
Se објавува oдлуката за отпочнување на постапка за ,,изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул.
,,Индрустиска,, што Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 godina.
Broj 09-442/1
11.03..2015 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 17a и 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (;;Сл. весник на РМ,, бр.
42/14), член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 78/06), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник нс РМ,, бр. 5/02), и член 30 , став 6
Статутот на општина Пехчево (,,Сл. гласник на ОП бр. 4/09 и 05/14 ), Советот на општина Пехчево на седницата
одржанаа на ден 05.03.2015 год. донесе :
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за ,, изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул. ,, Индустриска,,
Член 1
Се отпочнува постапка за изработка на ,,изработка на ДУП Магацин стопански комплекс - Пехчево,, - со следниот
опфат:
- од Север ул. ,, Пат кон поле ,,
- од Југ ул. ,, Индустриска ,,
- од запад ТД ,, ДИВИЕН,, ДОО Скопје
Член 2
Изработката на ДУП Магацин стопански комплекс –Пехчево, од член 1 на оваа Одлука, да бидат изработени
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 нна предлог план за изработка на ДУП Магацин стопански
комплекс – Пехчево .
Член 4
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.
.
Broj 08-434/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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
зa objavuvawe одлуката усвојување на иницијатива од ДИК ,,Фагус,, ДООЕЛ - Пехчево
OBJAVUVA oдлуката за усвојување на иницијатива од ДИК ,,Фагус,, ДООЕЛ - Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja
donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015година.
Broj 09-442/1
11.03.2015 год.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (сл. весник на РМ бр. 5/2002) и член 17-а
од Законот за просторно планирање (сл. весник на Република Македонија бр.42/14), Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на иницијатива од ДИК ,,ФАГУС,, ДООЕЛ Пехчево

Член 1
Согласно законските одреби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од ДИК ,,ФАГУС,, ДООЕЛ
Пехчево, за изработка на ДУП Стара Касарна - Пехчево

Член 2
Врз основа на член 17, став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(Сл. весник на РМ бр.51/05,
137/07, 91/09,1 24/10, 18/11, 53/11,1 44/125/13, 163/13 и 42/14), изработката на ДУП Стара Касарна –Пехчево, изработката
ќе ја финасира поднесувачот на иницијативата.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 08-435/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 одлуката за отпочнување на постапка ,,за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна
парцела на ул.,,ЈНА,,

Se OBJAVUVA oдлуката за отпочнување на постапка ,,за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна
парцела на ул.,,ЈНА,, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 05.03.2015 godina.
Broj 09-442/1
11.03.2015 год.
Peh~evo
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Врз основа на член 17a и 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (;;Сл. весник на РМ,, бр. 42/14),
член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите (,,Сл. весник на РМ,, бр.
78/06), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник нс РМ,, бр. 5/02), и член 30 , став 6 Статутот
на општина Пехчево (,,Сл. гласник на ОП бр. 4/09 и 05/14 ), Советот на општина Пехчево на седницата одржанаа на ден
05.03.2015 год. донесе:
О Д Л У К А
за отпочнување на постапка за ,, изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на ул. ,, ЈНА,,
Член 1
Се отпочнува постапка за изработка за ,, изработка на ДУП Стара Касарна - Пехчево,, со следниот опфат:
- од Север ул. ,, ЈНА ,,
- од Исток ул.,, Ванчо Китанов..
- од Југ ул. ,, 8 Март ,,
- од запад ул.,, 8 Март,,
Член 2
Изработката на ДУП Стара Касарна – Пехчево, од член 1 на оваа Одлука, да бидат изработени 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 Стара Касарна - Пехчево .
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник,, на општина Пехчево.
Broj 08-436/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.03.2015 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 na Одлуката за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево
Se објавува oдлуката за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево, {to
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 05.03.2015 godina.
Broj 09-442/1
Gradona~alnik na
11.03.2015 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 Република Македонија бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 42 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 05.03.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Правилникот за заштита од пожари и експлозии.
Член 2
Правилникот за заштита од пожари и експлозии е состаавен дел од оваа Одлука
Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.
Broj 08-438/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
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