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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                        Понеделник 05 јули 2015 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.06                                   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  29.06.2015 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
 

1. Одлука за определување на цената за користење на просторот на плоштадот за вршење на дејности по м2, за 

време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2015 од 10-13 јули; 

2. Одлука за подршка на проектот ,,Уредување на барскиот Еко – Систем Езерце”; 

3. Одлука за кофинансирање на проектот ,,Уредување на барски Еко – систем Езерце”; 

4. Одлука за престанок на Одлуката за давање на одржување Градскот стадион во Пехчево на ЈКП Комуналец; 

5. Одлука за давање на одражување и користење на недвижна ствар на КИТ-ГО ДООЕЛ Штип; 

6. 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 2014/2015 година. 

 

 

 

Број 09-995/2                                                             Gradona~alnik na  
29.06.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 

 
  R  E  [  E  N  I  E  

за објавување Одлуката за определување на цената за користење на просторот на плоштадот за вршење на дејности по м2, 
за време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2015 од 10-13 јули 

 
 Se OBJAVUVA oдлуката за  определување на цената за користење на просторот на плоштадот за вршење на дејности по 
м2, за време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2015 од 10-13 јули, {to Sovetot na op{tinata 

ja donese na sednicaта odr`ana na den  29.06.2015 година. 
 
Broj  09 -995/2                                                                    Gradona~alnik na  

29.06.2015 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. 05/02,)  и член 30 
став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево(Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 29.06.2015 год. донесе: 

О Д Л У К А 
за определување на цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности по м2, за време на 

Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2015 од 10-13 јули 
 

Член 1  
 За користење на просторот , за поставување урбана опрема, за вршење трговија на мало и давање на услуги  за 
време на Фествалот на дувачки оркестри се определува тарифа за комунална такса  за завземена површина во висина од: 

- Прва зона 150,00 денари м2 - дневно 
- Втора зона 60,00 денари м2 - дневно 
- Трета зона 40,00 денари м2 - дневно 

 
Член 2  

 Зоните ќе бидат определени од Одделението за урбанизам и парцелите ќе бидат достапни за давателите на 
услугите една недела пред почетокот на фестивалот. 
 

Член 3  
 Комуналната такса утврдена во член 1 од оваа Одлука е определена исклучиво за Фествалот на дувачки оркестри. 
 

Член 4 
Уплатата  на средствата се врши од страна на корисникот, на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на 

трезорската сметка. 
 

Член 5 
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 6 
Одлуката влегува ви сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево 

 
 
Broj  08-989/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
29.06.2015год.                                                                                                     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 подршка на проектот ,,Уредување на барскиот Еко – Систем Езерце” 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за подршка на проектот ,,Уредување на барскиот Еко – Систем Езерце”,  {to Sovetot na 

општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  29.06.2015 година. 

 
Broj  09-995/2                                                                      Gradona~alnik na  
29.06.2015 година                                                                                                  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.05/02) и член 30 став 1 
точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на ден 29.06.2015 година донесе: 
  
 

О Д Л У К А 
за подршка на проектот „Уредување на барски Еко – систем Езерце“ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Пехчево дава подршка на Проектот „Уредување на барскиот Еко – систем 
Езерце“. 

 
  Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавѕвање во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  08-991/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
29.06.2015год.                                                                                                          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 кофинансирање на проектот ,,Уредување на барски Еко – систем Езерце” 
 

Se OBJAVUVA одлуката за кофинансирање на проектот ,,Уредување на барски Еко – систем Езерце” што советот на 
op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  29.06.2015 година. 
 

Број 09-995/2                                                                     Gradona~alnik na  
29.06.2015 година                                                                                                 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.05/02) и член 30 став 1 
точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на ден  29.06.2015 година донесе: 

ОДЛУКА 
за кофинансирање на проектот „Уредување на барски Еко – систем Езерце“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинансирањето на проектот „ 
Уредување на барскиот Еко – систем Езерце“ во висина од минимум од 20% до максимум 50%, од вкупната вредност на 
проектот. 
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Член 2 

Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево. 
 
 
 

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

 
 
 

Broj  -08-990/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
29.06.2015 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 престанок на Одлуката за давање на одржување Градскот стадион во Пехчево на ЈКП 
Комуналец 

 
Se OBJAVUVA одлуката за престанок на Одлуката за давање на одржување Градскот стадион во Пехчево на ЈКП 
Комуналец, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  odr`ana na den  29.06.2015 година. 
 

Broj  09-995/2                                                                      Gradona~alnik na  
29.06.2015 година                                                                                                  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 29.06.2015 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за престанок на Одлуката за давање на одржување Градскот стадион во Пехчево на ЈКП Комуналец 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе Одлука за престанок на Одлуката за дањање на одржување Градскиот 

стадион во Пехчево на ЈКП Комуналец, со бр.08-933/1 од 19.06.2015 година. 
 
 

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

Broj  08-992/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
29.06.2015  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 на одлуката  за давање на одражување и користење на недвижна ствар на КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 

 

Se OBJAVUVA Одлука за давање на одражување и користење на недвижна ствар на КИТ-ГО ДООЕЛ Штип;штo 

Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  29.06.2015 година. 

 
Broj  09-995/2                                                              Gradona~alnik na  
29.06.2015 god.                                                                                                          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 30.06.2015 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за давање на  користење в недвижни ствари на КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе Одлука за давање на користење недвижни ствари на КИТ – ГО ДООЕЛ 

Штип: 
 
- ИЛ 781 КП 7/1 с.Стадион 22891 м2 ПОДУЕВО 
- ИЛ 781 КП 7/1  Зграда 164 м2 ПОДУЕВО 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа Одлука се даваат на користење на 10 години. 
 
 

Член 3 
 Градоначалникот на општина Пехчево склучува договор со Директорот на КИТ – ГО ДООЕЛ Штип, со кој се 
уредуваат правата и обврските за недвижните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на користење. 
 
 

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

. 
 
Broj  08-993/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
29.06.2015  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: 
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R  E  [  E  N  I  E 

зa objavuvawe 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 2014/2015 година 

 

Se ОБЈАВУВА , 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 2014/2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja 

donese na sednicaта  odr`ana na den  29.06.2015 godina. 

 

 

 
Broj  09-995/2                                                               Gradona~alnik na  
29.06.2015 god.                                                                                                            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),  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 29.06.2015 год. донесе:  

 
 

                   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 2015/2016 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 2015/2016 
година. 

 
Член 2 

Советот ја дава согласноста за учебната 2015/2016 година. 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево. 
 
 

 
Broj  08-994/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
29.06.2015  god.                                                                                                Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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SODR@INA: 

 

 

 

 
 
 

 
• Одлука за определување на цената за користење на просторот на плоштадот за вршење на 

дејности по м2, за време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2015 од 
10-13 јули................................................................................................................................................2 

• Одлука за подршка на проектот ,,Уредување на барскиот Еко – Систем 
Езерце”…................................................................................................................................................3 

• Одлука за кофинансирање на проектот ,,Уредување на барски Еко – систем 
Езерце”....................................................................................................................................................3 

• Одлука за престанок на Одлуката за давање на одржување Градскот стадион во Пехчево на 
ЈКП Комуналец.....................................................................................................................................4 

• Одлука за давање на одражување и користење на недвижна ствар на КИТ-ГО ДООЕЛ 
Штип......................................................................................................................................................5 

• 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 2014/2015 
година.....................................................................................................................................................6 

 

 

 
 

 
 


