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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                       Петок 28 јуни 2016 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.04                                   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  21.06.2016 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

1. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година; 
2. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 година; 

3. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во Дом ,,Јане Сандански”, Пехчево за 2017 година; 

4. Одлука за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички 
план) за Пехчево; 

5. Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. ,,8 Март” Пехчево; 

6. Одлука за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички план) 
за Пехчево; 

7. Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. ,,8 Март” Пехчево; 

8. Одлука за давање на согласност на oдлуката  на Управниот одбор на ЈКП ,,Коминалец,, Пехчево за измена и 
дополнување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, -Пехчево; 

9. Одлука за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, 
со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година; 

10. Одлука за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за 
вршење на дејности xcза време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 
јули; 

11. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП   “Комуналец”, Пехчево; 
12. Одлука за давање согласност  за формирање паралелки од  I до IX одделение со помалку од 24 ученици во 

ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година; 
13. Одлука за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински линиски ипревоз 

на патници. 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година 
 

Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година, {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 РМ 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), а во врска со член 
20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година 

 
Член 1 

 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во општина Пехчево 
за 2017 година. 

 
Член 2 

Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година, е составен дел од оваа одлука. 
 

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

 
 
 
Broj  08-833/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016год.                                                                                                        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 Годишниот план за вработување  
во ООУ ,,Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 година  

 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за   усвојување на Годишниот план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 
година, што Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  21.06.2016 година. 
 

 

 

Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                            Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 
став 1 точка  42 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), а во врска со член 
20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 
 

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

OOУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево  за 2017 година 
 

Член 1 
  Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во OOУ ,,Ванчо 
Китанов,,-Пехчево  за 2017 година. 

. 
 

Член 2 
Годишниот план за вработување во OOУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево  за 2017 година, е составен дел од оваа 

одлука. 
 

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

  
Broj  08-832/1                                           Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016год.                                                                                                   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 Годишниот план за вработување во  
Дом ,,Јане Сандански”, Пехчево за 2017 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката  за усвојување на Годишниот план за вработување во Дом ,,Јане Сандански”, Пехчево за 2017 
година , што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                          Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 РМ 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), а во врска со член 
20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 
 

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

Дом на култура ,,Јане Сандански,,-Пехчево  за 2017 година 
 

Член 1 
  Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во Дом на култура 
,,Јане Сандански,,-Пехчево  за 2017 година. 
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Член 2 
Годишниот план за вработување во Дом на култура ,,Јане Сандански,,-Пехчево  за 2017 година, е составен дел од 

оваа одлука. 
 

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

 
 
Broj 08-831/1                                            Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016 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  усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален 
урбанистички план) за Пехчево 

 
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален 
урбанистички план) за Пехчево, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата, одржана на ден 21.06.2016 
година. 
 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                             Op[tina Peh~evo 
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.05/02), член 10 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ  бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 30 став 1 точка 5 од 
Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички план) за Пехчево 

 
 

Член 1 
 Согласно законските одредби советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од КИТ – ГО, Штип за 
изработка на ГУП за Пехчево. 
 
 

Член 2 
 Изработката на  Генералниот урбанистички план ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден  од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
 
 
 
Broj  08-835/1                                             Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016  god.                                                                                           Pretsedatel, 
Peh~evo                                                   Стојче Стефановски s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 



 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 04/2016                                                                                     5

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  отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. ,,8 Март” Пехчево 
 

  Se OBJAVUVA одлуката за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. ,,8 Март” Пехчево, 
штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  21.06.2016 година. 

 

Број 09-847/1                                                          Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
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.05/02), член 10 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ  бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 13 од Правилникот 
за поблиската содржина и начинот на графичка обработка на плановите (Сл.весник на РМ бр.78/06 и 37/14), Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 
125/14 и 148/14) и  член 30 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 
05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за отпочнување на постапка за измена и дополнување на  на ГУП (Генерален урбанистички план) за ул. 8 Март,  

Пехчево 
 

Член 1 
 

 Се отпочнува постапка за изработка на измена и дополнување на ГУП за ул 8 март, во Пехчево со следниот 
опфат: 

- oд Север спојот на ул. Илинденска и ул 8 Март; 
- oд исток ул.Ванчо Китанов до спојот со границата на опфатот на ГУП; 
- oд Југ граница на опфат; 
- oд Запад ул.Индустриска катастарска парцела КП бр. 1122, 1129 и 1135. 

 
Член 2 

 
 Изработката на  измена и дополнување на ГУП на ул. 8 Март во Пехчево, ид член 1 на оваа Одлука да бидат 
изработени согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и 
постапката за донесување на урбанистички планови. 
 

Член 3 
 Советот на општина Пехчево по донесувањето на одлуката го задолжува одделението за урбанизам при општина 
Пехчево да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за изработка на измена и 
дополнување на ГУП за ул 8 Март, Пехчево. 

 
Член 4 

 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден  од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
 
Broj  08-836/1                                             Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016  god.                                                                                            Pretsedatel, 
Peh~evo                                                   Стојче Стефановски s.r. 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 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 иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на  
ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево  

 

Se ОБЈАВУВА одлуката за   усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички 
план) за Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den 21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                             Op[tina Peh~evo 
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.05/02), член 11 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ  бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 30 став 1 точка 5 од 
Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на  

ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево 
 
 

Член 1 
 

 Согласно законските одредби советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од КИТ – ГО, Штип за 
изработка на ДУП за Пехчево. 
 
 

Член 2 
 

 Изработката на  Генералниот урбанистички план ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата. 
 

Член 3 
 

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

Broj  08-837/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016  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 отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. ,,8 Март” Пехчево  

 

Se OBJAVUVA одлуката за  отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. ,,8 Март” Пехчево, {to 
Sovetot na op{tinatа ja donese na sednicaта odr`ana na den  21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                            Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), член 11 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ  бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 13 од Правилникот 
за поблиската содржина и начинот на графичка обработка на плановите (Сл.весник на РМ бр.78/06 и 37/14), Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 
125/14 и 148/14) и  член 30 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 
05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за отпочнување на постапка за измена и дополнување на  на ДУП (Детален урбанистички план) за ул. 8 Март,  

Пехчево 
 

Член 1 
 

 Се отпочнува постапка за изработка на измена и дополнување на ДУП за ул 8 март, во Пехчево со следниот 
опфат: 

- oд Север спојот на ул. Илинденска и ул 8 Март; 
- oд исток ул.Ванчо Китанов до спојот со границата на опфатот на ГУП; 
- oд Југ граница на опфат; 
- oд Запад ул.Индустриска катастарска парцела КП бр. 1122, 1129 и 1135. 

 
Член 2 

 
 Изработката на  измена и дополнување на ДУП на ул. 8 Март во Пехчево, ид член 1 на оваа Одлука да бидат 
изработени согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и 
постапката за донесување на урбанистички планови. 
 

Член 3 
 Советот на општина Пехчево по донесувањето на одлуката го задолжува одделението за урбанизам при општина 
Пехчево да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за изработка на измена и 
дополнување на ДУП за ул 8 Март, Пехчево. 

 
Член 4 

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

 

Broj  08-838/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.0.2016  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 на одлуката  за  давање на согласност на oдлуката  на Управниот одбор на ЈКП ,,Коминалец,, 
Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, -Пехчево 

 
 Se OBJAVUVA одлуката за  давање на согласност на oдлуката  на Управниот одбор на ЈКП ,,Коминалец,, 

Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, -Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na 
sednicaта odr`ana na ден 21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 бр. 04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на oдлуката  на Управниот одбор на ЈКП ,,Коминалец,, Пехчево за измена и дополнување 

на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, -Пехчево 
 
 

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

,,Комуналец,, – Пехчево бр.02-320/1 од 12.05.2016 година, за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП 
,,Комуналец,,- Пехчево. 

 
 

Член 2 
Одлуката на Управниот одбор за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,,- 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  08-839/1                                             Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016год.                                                                                                     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 дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП 
Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година  

 

Se OBJAVUVА  одлуката за   давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП 
Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година, што Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana 
na ден  21.06.2016 година. 
 

Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 21.06.2016 година донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на  
ЈКП Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година 

 
 

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

набавки на ЈКП Комуналец – Пехчево за 2016 година. 
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Член 2 
Дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на  ЈКП Комуналец со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2016 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  08-840/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016год.                                                                                                        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 определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, 
за вршење на дејности xcза време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јулиж 

 
Se OBJAVUVA одлуката  за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, 
за вршење на дејности xcза време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули, што 
советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 РМ бр. 05/02,)  и член 30 
став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево(Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 год. донесе: 

О Д Л У К А 
за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на 

дејности за време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули 
 

Член 1  
 За користење на просторот  на градскиот плоштад за поставување урбана опрема, за вршење трговија на мало и 
давање на услуги  за време на Фествалот на дувачки оркестри се воведува тарифа за комунална такса  која ќе биде 
утврдена со усно јавно наддавање.  

 
Член 2 

 Се задолжува оддлението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски 
развој да ги определи парцелите кои ќе бидат достапни на давателите на услуги, за време на фестивалот и истите да бидат 
објавени на WEB стараната минимум 10 дена пред почетокот на фестивалот. 
 

Член 3  
 Распределбата на парцелите ќе биде извршена на усно јавно надавање одделно за секоја парцела со следните 
почетни цени по парцели : 

- Јавното наддавање за парцела број 1, со површина од 55м2 со почетна цела од 120 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 1, со површина од 55м2 со почетна цела од 120 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 1, со површина од 55м2 со почетна цела од 120 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 1, со површина од 55м2 со почетна цела од 120 денари за м2 

днеднеднедневновновновно 

- Јавното наддавање за парцела број 2, со површина од 51м2 со почетна цела од 120 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 2, со површина од 51м2 со почетна цела од 120 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 2, со површина од 51м2 со почетна цела од 120 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 2, со површина од 51м2 со почетна цела од 120 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 
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- Јавното наддавање за парцела број 3, со површина од 55м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 3, со површина од 55м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 3, со површина од 55м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 3, со површина од 55м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 4, со површина од 2Јавното наддавање за парцела број 4, со површина од 2Јавното наддавање за парцела број 4, со површина од 2Јавното наддавање за парцела број 4, со површина од 21м2 со почетна цела од 60 денари за м2 1м2 со почетна цела од 60 денари за м2 1м2 со почетна цела од 60 денари за м2 1м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 5, со површина од 52м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 5, со површина од 52м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 5, со површина од 52м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 5, со површина од 52м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 6, со површина од 50м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 6, со површина од 50м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 6, со површина од 50м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 6, со површина од 50м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддЈавното наддЈавното наддЈавното наддавање за парцела број 7, со површина од 15м2 со почетна цела од 60 денари за м2 авање за парцела број 7, со површина од 15м2 со почетна цела од 60 денари за м2 авање за парцела број 7, со површина од 15м2 со почетна цела од 60 денари за м2 авање за парцела број 7, со површина од 15м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 8, со површина од 72м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 8, со површина од 72м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 8, со површина од 72м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 8, со површина од 72м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 9, со површина од 65м2 со почетна цеЈавното наддавање за парцела број 9, со површина од 65м2 со почетна цеЈавното наддавање за парцела број 9, со површина од 65м2 со почетна цеЈавното наддавање за парцела број 9, со површина од 65м2 со почетна цела од 60 денари за м2 ла од 60 денари за м2 ла од 60 денари за м2 ла од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 10, со површина од 75м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 10, со површина од 75м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 10, со површина од 75м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 10, со површина од 75м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневно дневно дневно дневно  

- Јавното наддавање за парцела број 11, со површина од 70м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 11, со површина од 70м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 11, со површина од 70м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 11, со површина од 70м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцеЈавното наддавање за парцеЈавното наддавање за парцеЈавното наддавање за парцела број 12 со површина од 71м2 со почетна цела од 60 денари за м2 ла број 12 со површина од 71м2 со почетна цела од 60 денари за м2 ла број 12 со површина од 71м2 со почетна цела од 60 денари за м2 ла број 12 со површина од 71м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 13, со површина од 66м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 13, со површина од 66м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 13, со површина од 66м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 13, со површина од 66м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 14, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денЈавното наддавање за парцела број 14, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денЈавното наддавање за парцела број 14, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денЈавното наддавање за парцела број 14, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денари за м2 ари за м2 ари за м2 ари за м2 

дневнодневнодневнодневно 

- Јавното наддавање за парцела број 15, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 15, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 15, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денари за м2 Јавното наддавање за парцела број 15, со површина од 63м2 со почетна цела од 60 денари за м2 

дневнодневнодневнодневно 
 
 

Член 4 
 Усното јавно надавање ќе се одржи во просториите на општина Пехчево – сала за состаноци на ден 06.07.2016 
година со почеток во 11:00 часот. 

Член 5 
Уплатата  на средствата се врши од страна на корисникот, на трезорска сметка на Буџет на општина Пехчево 

100000000063095, уплатна сметка 840-154-03317, приходно конто 717135, програма 00. 
Член 6 

Органот е надлежен да издаде Одобрение за користење на просторот, по претходно доставен доказ за извршена 
уплата за  површина определена во барањето на корисникот. 

 
Член 7 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево 
 
Broj 08-844/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016 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 
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зa objavuvawe na одлуката за разрешување и именување на член на Управен одбор  
на ЈКП   “Комуналец”, Пехчево 

 
Se OBJAVUVA одлуката за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП   “Комуналец”, Пехчево, што 
советот на општина Пехчево ја донесе на седницата, одржана на ден 21.06.2016 година. 
 
Број 09-847/1                                                             Gradona~alnik na  
21.06.2016 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 21.06.2016 година донесе: 

 
 

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

на ЈКП   “Комуналец”, Пехчево 
 
 

Член 1 
Благојчо Јовевски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец” , Пехчево, по негово 

барање. 
За нов член на Управнен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево се именува: 
 
1. Огнен Миовски 
 
 

 
 

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

 
 
Broj  08-841/1                                          Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016  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 давање согласност  за формирање паралелки од  I до IX одделение со помалку од 24 
ученици во ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година 

 
  Se OBJAVUVA одлуката за давање согласност  за формирање паралелки од  I до IX одделение со помалку од 24 
ученици во ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година, штo Sovetot na 

op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  21.06.2016 година. 

 

Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 41 став 5 и став 7 од  Законот за основно образование  (Сл.весник на РМ бр.103/08, 33/10, 
18/11, 51/11,6/12, 100/12 4/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16),  член 36 став 1 точка 8 од  Законот за 
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 28 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник 
на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 год. донесе:  
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           О Д Л У К А 
за давање согласност  за формирање паралелки од  I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ 

,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта  
за учебната 2016/2017 година 

 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево дава согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со 

помалку од 24 ученици во ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година. 
 

 
Член 2 

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

 
Broj  08-842/1                                            Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016  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 овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински линиски 
превоз на патници 

 
  Se OBJAVUVA одлуката за  овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински 
линиски ипревоз на патници, штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  21.06.2016 година. 

 

Број 09-847/1                                                           Gradona~alnik na  
21.06.2016 год.                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 од  Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.05/02), и член 30 став 1 точка 8 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), 
Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:  
 

О Д Л У К А 
за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински  

линиски ипревоз на патници  
 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Пехчево го овластува градоначалникот на општина Пехчево за склучување на спогодба за 
меѓуопштински линиски превоз на патници. 
 
 
 



 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 04/2016                                                                                     13

 
Член 2 

 
 Мрежата на линии за која се овластува градоначалникот опфаќа: ПЕХЧЕВО-ЧИФЛИК-СМОЈМИРОВО-
БЕРОВО-РОБОВО-МАЧЕВО-БУДИНАРЦИ-МИТРАШИНЦИ-ОБОЗНА. 

- возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување; 
- локација на автобуски стојалишта, свртувалишта, терминали и нивно одбележување, опремување, 

одражување и користење; 
- тарифен систем и систем на наплата; 
- критериуми и начин на издавање и одземање на дозвола за вршење на превозот распределување на возни 

редови утврдени во мрежа на линии на превозниците од општините кои се согласиле заеднички да го 
организираат меѓуопштинскиот линиски превоз на патниците на нивните подрачја. 

 
Член 3 

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

 
 
 

 
Broj  08-843/1                                            Sovet  na Op[tina Peh~evo 
21.06.2016  god.                                                                                          Pretsedatel, 
Peh~evo                                                Стојче Стефановски с.р. 
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