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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                       Петок 22 април 2016 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.03                                   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  21.04.2016 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година, прв 

Ребаланс; 
 

2. Одлука за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал 
01.01.2016 година до 31.03.2016 година; 
 

3. Одлука за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО 
секторот од интерес на општина Пехчево за 2016 година; 

 
4. Одлука за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на тротоари на ул. "Истра" со потпорен зид во 

Пехчево, општина Пехчево" во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со 
заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови за успешност; 

5. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно плански 
регион 2015-2019 за 2015 година; 

6. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источно плански 
регион за 2015 година; 

7. Одлука за продолжување на одлуката бр.08-569/1 од 02.04.2015 година. 
 

Број 09-591/1                                                          Gradona~alnik na  
21.04.2016 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 на одлуката за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина Пехчево за 2016 
година, прв Ребаланс 

 
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на  измените и дополнувањата на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година, 
прв Ребаланс, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 21.04.2016 година. 
 
Број 09-591/1                                                         Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                       Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                          Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ “ бр.5/02), член 
29 став 1 Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ “бр.61/04, 96/04 и 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 30 став 1точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Службен гласник на општина 
Пехчево“ бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на  седницата одржана на 21.04.2016 година донесе:  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина  

Пехчево за 2016 година,  прв - Ребаланс на Буџетот 
 

Член 1 
     Советот на општина Пехчево ги усвојува измените и дополнувањата на буџетот на општината за 2016 година.            
 

   
Член 2 

Составен дел од оваа одлука се измените и дополнувањата на буџетот на општина Пехчево за 2016 година. 
 

Член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ . 
 
 
Broj  08-583/1                                          Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016год.                                                                                                  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 усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за 
квартал 01.01.2016 година до 31.03.2016 година 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за  усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за 
квартал 01.01.2016 година до 31.03.2016 година, што Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na 
ден  21.04.2016 година. 
 

Број 09-591/1                                                           Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                         Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                            Игор Поповски  s.r. 
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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 21.04.2016 година ја донесе следната: 
 

 
 

О Д Л У К А  
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2016 

година до 31.03.2016 година  
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 

квартал од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година.  
 

Член 2 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2016 година до 

31.03.2016 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  08-584/1                                           Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016год.                                                                                                 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 усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО 
секторот од интерес на општина Пехчево за 2016 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката  за  усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и 
НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2016 година, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  
odr`ana na ден  21.04.2016 година. 
 
Број 09-591/1                                                         Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                      Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                          Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

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 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 21.04.2016 година донесе: 
 

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

секторот од интерес 
 на општина Пехчево за 2016 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 2016 година 
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Член 2 
 

Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина 
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 08-585/1                                        Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016 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   поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на тротоари на ул. "Истра" со 
потпорен зид во Пехчево, општина Пехчево" во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани 

со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови за успешност 
 

Se OBJAVUVA одлуката за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на тротоари на ул. "Истра" со потпорен 
зид во Пехчево, општина Пехчево" во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Компонента В: Грантови за успешност, што советот на општина 
Пехчево ја донесе на седницата, одржана на ден 21.04.2016 година. 
 
Број 09-591/1                                                         Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                       Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                          Игор Поповски  s.r. 
 

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

О Д Л У К А 
за поддршка и ко-финасирање на проектот: "Изградба на тротоари на ул. "Истра" со потпорен зид во Пехчево, 
општина Пехчево" во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од 

Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка),  
Компонента В: Грантови за успешност 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава поддршка и согласност на општина Пехчево да учествува во кофинсирањето на проектот 
"Изградба на тротоари на ул. "Истра" со потпорен зид во Пехчево, општина Пехчево" во висина од  16,5 % од вкупната 
вредност на проектот – 2.638.716,00 МКД, односно со буџетски средства во висина од 436.761,00 МКД. 
 

Член 2 
Проектот "Изградба на тротоари на ул. "Истра" со потпорен зид во Пехчево, општина Пехчево" ќе се имплементира преку 
Проектот за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој 
(Светска банка), Компонента В: Грантови за успешност во рамки на  Министерството за финансии на Република 
Македонија, Влада на Република Македонија. 
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Член 3 
Износот на Грантот за успешност е во зависност од вредноста на успешно реализираните под-заеми за имплементација на 
проектите: 

• Набавка на специјално возило за собирање на комунален отпад реализиран во 2011 година и 
• Поплочување со бехатон на улици 1 и 2 во с.Панчарево и улица во с.Робово реализиран во 2014 година. 

и може да достигне макс. 20% од вкупниот износ на под-заемот/ите. 
Средствата од грантот можат единствено да се користат за финансирање на инвестициони проекти. 
 

Член 4 
Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе се обезбедат од Буџетот на општина Пехчево за 2016 година, 
Програма ЈД – Реконструкција на улици и патишта 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Пехчево. 
 
 
Broj  08-586/1                                          Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016  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 Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно 
плански регион 2015-2019 за 2015 година 

 

Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно 
плански регион 2015-2019 за 2015 година, штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  
21.04.2016 година. 

 

Број 09-591/1                                                         Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                      Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                          Игор Поповски  s.r. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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 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 21.04.2016 година донесе: 
 
 
 

 О Д Л У К А 
за усвојувaње на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Испочно плански регион 2015 – 

2019 за 2015 година 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион 2015 – 2019 за 2015 година. 
 
 

Член 2 
 

Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015 – 2019 за 
2015 година е составен дел од оваа Одлука. 
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      Член 3 
 Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”. 
 
 
 
 
Broj  08-587/1                                            Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016  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 Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источно плански 
регион за 2015 година 

 
Se ОБЈАВУВА одлуката за  усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источно плански 
регион за 2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den 21.04.2016 година. 
 
Број 09-591/1                                                           Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                        Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                           Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
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 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 21.04.2016 година донесе: 
 
 
 

 О Д Л У К А 
за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Испочно плански регион за 2015 

година 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот Извештај за работењето на Центарот за 
развој на Испочен плански регион за 2015 година и Годишниот финансиски извештај за 2015, кој е составен дел од 
Годишниот Извештај за работењето. 
 
 

Член 2 
 

Годишниот извештај за работењето, заедно со Годишниот финансиски извештај за 2015 година за развој на 
Испочен плански регион 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  08-588/1                                         Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016  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  продолжување на одлуката бр.08-569/1 од 02.04.2015 година  

 

Se OBJAVUVA одлуката за   продолжување на одлуката бр.08-569/1 од 02.04.2015 година, {to Sovetot na op{tinatа 
ja donese na sednicaта odr`ana na den  21.04.2016 година. 
 
Број 09-591/1                                                          Gradona~alnik na  
21.04.2016 год.                                                                                       Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                          Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 05/02) 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 21.04.2016 година донесе: 
 
 
 

ОДЛУКА 
за продолжување на одлуката бр.08-569/1 од 02.04.2015 година 

 
 

Членх 1 
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја продолжува важноста на одлуката бр. 08-569/1 од 02.04.2015 

година, донесена од Советот на Општина Пехчево, за давање на користење недвижна ствар на Невладината Организација 
„КХАМ“ Делчево, просторија во зграда на Месната заедница во с. Црник, со површина од 15м2 . 
 

Член 2 
Недвижната ствар се дава на користење без надоместок, за период од 2 (две) години почнувајќи од денот на 

влегување на сила на оваа одлука. 
 

Член 3 
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од предметната недвижност истата може да ја одземе и 

пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено известување  за испразнување на просториите во рок од 
30 дена. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Пехчево. 
 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Broj  08-589/1                                         Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.04.2016  god.                                                                                        Pretsedatel, 
Peh~evo                                               Стојче Стефановски s.r. 
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