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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                      Вторник 06 септември 2016 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.05                                   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  30.08.2016 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
 
1. Одлука за избор на добитници на награда ,,7 Септември” за 2016 година; 
2. Одлука за промена на Статутот на општина Пехчево; 
3. Одлука за подршка на подготовка и реализација на проектот ,,Одржливо унапредување со природни реткости 

во микоро – регионот Малеш – Пијанец; 
4. Одлука за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” – Пехчево за првата половина 

од 2016 година; 
5. Одлука за за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов” - Пехчево за учебната 

2015/2016 година ; 
6. Одлука за за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов” - Пехчево за учебната 

2016/2017 година ; 
7. Одлука за усвојување на Извештај за работа на ПК – Пехчево за прво полугодие од 2016 година; 
8. Одлука за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ ,,7 

Септември “ - Пехчево ; 
9. Одлука за давање согласност за продолжување на дојноста во населените места од полудневен во целодневен 

престој во с.Чифлик за деца од (2-6) години од с.Чифлик и с.Умлена преку проект на општина Пехчево 
,,Општо корисна работа” 

10. Одлука за донација на книги. 
 
 
 
 
 

Број 09-1190/1                                                           Gradona~alnik na  
30.08.2016 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  избор на добитници на награда ,,7 Септември” за 2016 година 
 

Se OBJAVUVA одлуката  за избор на добитници на награда ,,7 Септември” за 2016 година, {to Sovetot na op{tinata 
ja donese na sednicaта odr`ana na ден 30.08.2016 година. 
 
Број 09-1190/1                                                         Gradona~alnik na  
30.08.2016 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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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 30.08.2016 година донесе 

 
 
 

О Д Л У К А 
за избор на добитници на награди ,,7 Септември” за 2016 година 

 
Член 1 

 Со оваа одлука советот на општина Пехчево  избирa добитници на  награди и признанија за 2016 година. 
 

Член 2 
 За добитници на наградата за ,,7-ми” Септември за 2016 година советот ги определи следните: 
 

1. Кирил Гогов - за заслужен граѓанин на општина Пехчево;  
2. Габриела Костадинова – за заслужен граѓанин на општина Пехчево; 
3. Марјан Митриновски - за заслужен граѓанин на општина Пехчево; 
4. Благој Гогушевски - за заслужен граѓанин на општина Пехчево; 
5. Евгенија Пандова -  за најдобар ученик во општина Пехчево; 
6. Здружение за културни дејности ,,Mлади во движење”, за огромен придонес за општина Пехчево; 
7. Здружени на пензионери во општина Пехчево – за огромен придонес за општина Пехчево. 

 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево. 
 
 

 
 
 
 

Broj  08-1180/1                                         Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016год.                                                                                                    Pretsedatel, 
Peh~evo                                                 Стојче Стефановски s.r 
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______________________________________________________________________________________________________ 

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

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување на oдлуката за промена на Статутот на општина Пехчево  
 

Se OBJAVUVА  одлуката за  промена на Статутот на општина Пехчево, што Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  
sednicaта  odr`ana na ден  30.08.2016 година. 
 

 

 

Број 09-1190/1                                                          Gradona~alnik na  
30.08.2016 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                           Игор Поповски  s.r. 
 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалана самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 
ства 1 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 30.08.2016 година ја донесе следната: 
 

OДЛУКА 
 за промена на Статутот на општина Пехчево 

 
 

Член 1 
 Во Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09, и 05/14) во членот 4  ,, Седиштето на 
општината е во Пехчево на бул. ,,Борис Кидрич” бр., зборовите ,,Борис Кидрич” се менуваат со зборот ,,Равен”.  
  
 

Член 2 
Одлуката велгува во сила, осминот ден од денот на објавување со Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
 
Broj  08-1181/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016год.                                                                                                      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 oдлуката за подршка на подготовка и реализација на проектот ,,Одржливо унапредување со природни 
реткости во микоро – регионот Малеш – Пијанец  

 

Se OBJAVUVA одлуката  за подршка на подготовка и реализација на проектот ,,Одржливо унапредување со природни 
реткости во микоро – регионот Малеш – Пијанец, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  
30.08.2016 година. 
 
Број 09-1190/1                                                            Gradona~alnik na  
30.08.2016 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 ( Службен весник на Република 
Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево 
бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.08.2016 година донесе:  
 

 

 

 

 
О Д Л У К А 

подршка на подготовка и реализација на проектот ,,Одржливо унапредување со природни реткости во микро – 
регион,Малеш – Пијанец 

 

Член 1 

 Советот на општина Пехчево дава подршка на подготовка и реализација на проектот ,,Одржливо унапредување со 
природни реткости во микро – регион, Малеш – Пијанец. 
 

 

Член 2 

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

 
Broj 08-1182/1                                             Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016 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 Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” – Пехчево за првата 
половина од 2016 година  

 

Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” – Пехчево за првата 
половина од 2016 година, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата, одржана на ден 30.08.2016 година. 
 
Број 09-1190/1                                                           Gradona~alnik na  
30.08.2016 год.                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

 
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 30.08.2016 год. донесе:  

 
           О Д Л У К А 

 за усвојување на Извештајот за извршени работи на  
ЈКП ,,Комуналец” - Пехчево за  првата половина од 2016 година 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” -

Пехчево за првата половина од  2016 година. 
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Член 2 

Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” - Пехчево за првата половина од 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  08-1184/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016  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  одлуката за за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов” - 
Пехчево за учебната 2015/2016 година 

 
  Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов” - Пехчево 
за учебната 2015/2016 година штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  30.08.2016 година. 

 

Број 09-1190/1                                                           Gradona~alnik na  
30.08.2016 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.05/02) 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 30.08.2016 год. донесе: 

 
            О Д Л У К А 

за усвојување на Годишниот извештај  за работата на  
ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2015/2016 

 
 

    Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за 

учебната 2015/2016 година. 
 
 

Член 2 
Годишниот  извештај за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2015/2016 година 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  08-1185/1                                             Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016  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 Годишната програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов” - Пехчево за 
учебната 2016/2017 година 

 

Se ОБЈАВУВА одлуката за  усвојување на Годишната програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов” - Пехчево за учебната 
2016/2017 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den 30.08.2016 година. 
 
Број 09-1190/1                                                           Gradona~alnik na  
30.08.2016 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.05/02) 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 30.08.2016 год. донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишнaта  програма  за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 

2016/2017 
 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за 
учебната 2016/2017 година. 

 
 

Член 2 
Годишната програма за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2016/2017 година 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  08-1188/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016  god.                                                                                                Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски s.r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

  R  E  [  E  N  I  E  
за објавување одлуката за усвојување на Извештај за работа на ПК – Пехчево за прво полугодие од 2016 година 

 

Se OBJAVUVA одлуката за   усвојување на Извештајот за работа на ПК – Пехчево за прво полугодие од 2016 година, 
{to Sovetot na op{tinatа ja donese na sednicaта odr`ana na den  30.08.2016 година. 
 
Број 09-1190/1                                                            Gradona~alnik na  
30.08.2016 год.                                                                                             Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                             Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и 
член 30 став 1 точка 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14),  советот на 
општина Пехчево на  седницата одржана на ден 30.08.2016 година донесе: 
 
 

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

 
 

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

Пехчево за прво полугодие од 2016 година. 
 

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

оваа одлука. 
 

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

 
 
 

 

Broj  08-1183/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016  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 Правилникот за систематизација на  
работните места во ОЈУДГ ,,7 Септември “ – Пехчево 

 
 Se OBJAVUVA одлуката  за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 

ОЈУДГ ,,7 Септември “ - Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 30.08.2016 
година. 
 
Број 09-1190/1                                                           Gradona~alnik na  
30.08.2016 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.05/02) и член 30 став 1 точка 
25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево 04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на ден 30.08.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места  

во ОЈУДГ ,,7 Септември “ - Пехчево  
 

Член 1 
 

 Советот на општина Пехчево дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места на јавните 
службеници во Општинската установа за деца ОЈУДГ ,7 Септември “ – Пехчево. 
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Член 2 
 

 Составен дел од оваа одлука е Правилникот за систематизација на работните места на јавните службеници  во 
Општинската установа за деца ОЈУДГ ,7 Септември “ – Пехчево, за кој е дадена согласност од Министерството за 
информатичко општество и администрација бр.13/2-3075/2 од 16.07.2015 година. 
 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 

. 
 
Broj  08-1179/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016год.                                                                                                        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 согласност за продолжување на дојноста во населените места од полудневен 
во целодневен престој во с.Чифлик за деца од (2-6) години од с.Чифлик и с.Умлена преку  

проект на општина Пехчево ,,Општо корисна работа” 
 

Se OBJAVUVА  одлуката за   давање согласност за продолжување на дојноста во населените места од полудневен во 
целодневен престој во с.Чифлик за деца од (2-6) години од с.Чифлик и с.Умлена преку проект на општина Пехчево 
,,Општо корисна работа”, што Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  30.08.2016 година. 
 

Број 09-1190/1                                                           Gradona~alnik na  
30.08.2016 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 ( Службен весник на Република 
Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево 
бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.08.2016 година донесе:  
 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за продолжување на дојноста во населените места од полудневен во целодневен престој во 
с.Чифлик за деца од (2-6) години од с.Чифлик и с.Умлена преку проект  

на општина Пехчево ,,Општо корисна работа” 
 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево донесе одлуака за давање согласност за продолжување на дојноста во населените 

места од полудневен во целодневен престој во с.Чифлик за деца од (2-6) години од с.Чифлик и с.Умлена преку проект  

на општина Пехчево ,,Општо корисна работа”. 
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Член 2 

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

 
 

 
  
Broj  08-1187/1                                            Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016год.                                                                                                   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 донација на книги  
 

Se OBJAVUVA одлуката  за а донација на книги, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  
30.08.2016 година. 
 
Број 09-1190/1                                                            Gradona~alnik na  
30.08.2016 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), 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 30.08.2016 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за донација на книги 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за донација на книги на албански јазик, сопственост на оппштина 

Пехчево. 
 
 

Член 2 
 Оваа одлука да ја спроведе ОУМБ ,,Кочо Рацин,, Пехчево, со склучување на записник за примопредавање помеѓу 
ОУМБ ,,Кочо Рацин,, -Пехчево и примателот на донација. 
 
 

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

 
Broj 08-1186/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
30.08.2016 година                                                                              Pretsedatel, 
Peh~evo                                                   Стојче Стефановски s.r. 
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