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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                        Среда 19 август 2015 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.07                                   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  17.08.2015 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Одлука за  втор ребаланс на буџетот на општина Пехчево; 
2. Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Кoмуналец  за висината на цената за 

плаќање на извршена услуга со хилта; 
3. Одлука за давање на согласнот на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Кoмуналец, за прикулучување на 

корисник на услуга со стар водомер само ако е баждиран од страна на овластено и сертифицирано друштво; 
4. Одлука за давање согласност на одлуката на управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на цена за 

користење на техничка вода од водовод на Љуачка Река; 
5. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани; 
6. Решение за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актот за воспоставуваљњ на 

меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани; 
7. Одлука за усвојување на елаборат за штети од елементарни непогоди; 
8. Одлука за избор на добитници на награда ,,7 Септември” за 2015 година; 
9. Одлука за купување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево; 
10. Одлука за купување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево. 

 

 

 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 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  втор ребаланс на буџетот на општина Пехчево 
 
 Se OBJAVUVA Одлуката за  втор ребаланс на буџетот на општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na 
sednicaта odr`ana na den  17.08.2015 година. 
 
Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 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.5/2002), 
член 28 став 1 Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ “бр.61/2004, 
96/2004 и 67/2007) и член 30 став 1точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Службен гласник на општина Пехчево“ 
бр.04/2009 и 05/14), Советот на општина Пехчево на 18-ата седница одржана на 17.08.2018 година донесе:  
 
 

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

Пехчево за 2015 година,  втор - Ребаланс на Буџетот 
 
 

Член 1 
      Советот на општина Пехчево ги усвојува измените и дополнувањата на буџетот на општината за 2015 година.            

 
    

Член 2 
Составен дел од оваа Одлука се измените и дополнувањата на буџетот на општина Пехчево за 2015 година. 

 
 

 Член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ . 
 
Broj  08-1243/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015год.                                                                                                         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 Одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Кoмуналец  за висината на 

цената за плаќање на извршена услуга со хилта 

 

Se OBJAVUVА  одлуката а за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Кoмуналец  за висината на 
цената за плаќање на извршена услуга со хилта {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na 
ден  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 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 бр04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 17.08.2015 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Одлуката Управниот одбор на ЈКП Коминалец – Пехчево, за висината на цената за 

плаќање на извршена услуга со хилта 
 

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

Комуналец – Пехчево, за висината на цената за плаќање на извршена услуга со хилта. 
 
 

Член 2 
Одлуката за висината на цената за плаќање на извршена услуга со хилта на Управниот одбор на ЈКП Комуналец 

со бр.02-461/1 од 23.07.2015 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  08-1238/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015год.                                                                                                       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 Одлуката за давање на согласнот на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Кoмуналец, за прикулучување на 
корисник на услуга со стар водомер само ако е баждиран од страна на овластено и сертифицирано друштво 

 
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласнот на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Кoмуналец, за прикулучување 
на корисник на услуга со стар водомер само ако е баждиран од страна на овластено и сертифицирано друштво што 
советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 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 бр. 04/09 и 05/14),Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 17.08.2015 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Одлуката Управниот одбор на ЈКП Коминалец – Пехчево, за приклучување на 
корисник на услуга со стар водомер само ако е баждиран од страна на овластено и сертифицирано друштво 

 
 

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

Комуналец – Пехчево, за приклучување на корисник на услуга со стар водомер само ако е баждиран од страна на 
овластено сертицифирано друштво. 
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Член 2 

Одлуката за приклучување на корисник на услуга со стар водомер само ако е баждиран од страна на овластено и 
сертифицирано друштво на Управниот одбор на ЈКП Комуналец со бр.02-460/1 од 23.07.2015 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  -08-1239/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015 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 давање согласност на одлуката на управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на 
цена за користење на техничка вода од водовод на Љуачка Река 

 

Se OBJAVUVA одлуката за давање согласност на одлуката на управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на 
цена за користење на техничка вода од водовод на Љуачка Река, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na 

sednicaта  odr`ana na den  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 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 17.08.2015 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Одлуката Управниот одбор на ЈКП Коминалец – Пехчево, за утврдување на цена за 

користење на техничка вода од водовот на Љутачка Река 
 
 

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

Комуналец – Пехчево, за цената за користење на техничка вода од водоводот на Љутачка Река, од страна на сите 
заинтересирани субјекти, физички и правни лица која ќе изнесува 26,40 демари за м3 вода. 

 
Член 2 

Одлуката за утврдување на цена за користење на техничка вода од водовод на Љутачка Река на Управниот одбор 
на ЈКП Комуналец со бр.02-459/1 од 23.07.2015 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  08-1237/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015  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 воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина 
Кривогаштани 

 
Se OBJAVUVA одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина 
Кривогаштани штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 4 став 3 и член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на РМ” бр.79/09), 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 
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 17.08.2015 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за воспоставување на меѓуопштинска соработка  
меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани. 
 

Член 2 
Меѓуопштинската соработка ќе се врши во областа на градежната инспекција. 
 

Член 3 
 Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за вршење на определени работи од 
страна на една општина за друга општина, врз основа на член 9 став 2 алинеа 2 од Законот за меѓуопштинска соработка. 
 

  Член 4 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласни ка општина Пехчево. 
 
Broj  08-1240/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015  god.                                                                                            Pretsedatel, 
Peh~evo                                                    Стојче Стефановски s.r. 

 

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

R  E  [  E  N  I  E 

зa ОБЈАВУВАЊЕ на Решението за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актот за воспоставуваљњ 
на меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани 

 

Se ОБЈАВУВА , Решението за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актот за воспоставуваљњ на 
меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани, {to Sovetot na op{tinata ja donese na 

sednicaта  odr`ana na den  17.08.2015 godina. 

 
Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на РМ” бр.79/09), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 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 17.08.2015 година донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актите за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка  
меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани 

 
 

1. Се формира заедничка Комисија за подготовка на предлог актите за воспоставување на меѓуопштинса соработка 
меѓу општина Пехчево и општина Кривогаштани во следниот состав: 
 

Како преставници на Општина Пехчево: 
- Трајче Поповки – Помлад соработник за нормативно правни работи 
- Елица Јовевска – Помлад соработник за техничка обработка на податоци за Локален економски 

развој 
 

2. Членовите на Комисијата од точка 1 на ова Решение, заедно со членовите на Комисијата формирана од Советот 
на Општина Кривогаштани ќе ги подготвуваат предлог-актите  за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
меѓу  општина Пехчево и општина Кривигаштани, врз основа на претходно направена анализа. 
 

3. Мандатот на членовите на Комисијата е до завршување на работите за кои е формирана. 
 
 

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.  
 
Broj  08-1241/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015  god.                                                                                               Pretsedatel, 
Peh~evo                                                      Стојче Стефановски s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
  R  E  [  E  N  I  E  

за објавување Одлуката за усвојување на елаборат за штети од елементарни непогоди 
 

 Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на елаборат за штети од елементарни непогоди, {to Sovetot na op{tinata ja 
donese na sednicaта odr`ana na den  17.08.2015 година. 
 
Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на чл.143 став 1 од Законот за заштита и спасување ("Сл.весник на РМ" бр.36/04 и бр.49/04) ,Одлуката за 
донесување на единствена методологија за процена на штетите од елементарни непогоди ("Сл.весник на РМ" бр.75/01 ) и 
член 19 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево" бр.04/09 и 05/14 ),Советот на 
Општина Пехчево донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од  елементарна непогода - ГРАД што ја зафати 

општина Пехчево во периодот 23 -24 Мај и 17 -18 Јуни 2015 година 
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Член  1 
 Се усвојува Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарната непогода - град што ја зафати општина 
Пехчево  во периодот 23 -24 Мај и 17 - 18 Јуни  2015 година, изготвен од Општинската комисија за процена и  утврдување 
на штети од елементарни непогоди на општина Пехчево. 

Член  2 
 Заради санирање и отстранување на последиците од елементарната непогода - град, се предлага на Владата на 
Република Македонија-Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди  да ги 
прифати и усвои следните мерки :  
- обезбедување на финансиски средства за санирање на штетите, поединечно за секој оштетен граѓанин и правен 
субјект. 

Член  3 
 Усвоениот Збирен Извештај за проценетите штети  е составен дел на оваа Одлука 

Член  4 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина  
Пехчево". 
 
Broj  08-1246/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015год.                                                                                                        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 Одлуката за избор на добитници на награда ,,7 Септември” за 2015 година 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за избор на добитници на награда ,,7 Септември” за 2015 година {to Sovetot na општина 
Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 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 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 17.08.2015 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за избор на добитници на наградата ,,7 Септември” за 2015 година 

 
Член 1 

 Со оваа одлука советот на општина Пехчево  избирa добитници на  награди и признанија за 2015 година. 
 

Член 2 
 За добитници на наградата за ,,7-ми” Септември за 2015 година советот ги определи следните: 
 

1. Бранко Бојчовски-За најзаслужен граѓанин на општина Пехчево;  
 

2. КИТ – ГО ДООЕЛ Штип -најзаслужна фирма во општина Пехчево; 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  08-1242/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015год.                                                                                                     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 одлуката за купување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево 
 

Se OBJAVUVA одлуката за купување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево што советот на op{tinata 

ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                           Игор Поповски  s.r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 64  точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09) Советот на општина Пехчево  на редовната 
седница одржана на ден  17.08.2015 година донесе:  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  купување   недвижен имот во сопственост 

на општина Пехчево 
                                                   

Член 1 
 
            Советот на општина Пехчево донесува  Одлука за да  може општина  Пехчево  да купи    недвижен имот зграда  и 
ливада за  изградба на ,,Манастир,, во село Спиково  
 

Член 2 
 
           Се задолжува  Оделението за урбанизам ком. работи и ЛЕР да изврши купопродажба на недвижниот имот од  
Сасански Маноил од Пехчево на ул. ,, Истра,, бр. 11 на КП.БР. 3321  Имотен лист број 380  во село Спиково на КО 
Пехчево  под ливада 1162 и  под зграда 41м2 и помошна зграда од 28м2  земјоделското земјиште се дава без надоместок. 
           Парцелата се наоѓа  во  атарот на село Спиково  
 

Член 3 
 
          Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина  Пехчево. 
 
Broj-081245-/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015 година                                                                                 Pretsedatel, 
Peh~evo                                                       Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина 
Пехчево донесе: 
 
 

R  E  [  E  N  I  E 

за објавување одлуката за купување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево 
 

Se OBJAVUVA одлуката  за купување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево, што Sovetot na 
op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  odr`ana na den  17.08.2015 година. 
 

Број 09-1248/1                                                             Gradona~alnik na  
18.08.2015 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
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          Врз основа на член 64  точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од 
Статутот на општина Пехчево (,,Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14) Советот на општина Пехчево  на 
редовната седница одржана на ден  17.08.2015  година донесе:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  купување   недвижен имот во сопственост 

на општина Пехчево 
                                                    

Член 1 
            Советот на општина Пехчево донесува  Одлука за да  може Oпштина  Пехчево  да купи  недвижен имот дворно 
место на ул. ,, Маршал Тито,, во Пехчево. 
 

Член 2 
           Се задолжува  Оделението за урбанизам ком. работи и ЛЕР да изврши купопродажба на недвижниот имот од  
Горовски Стојан Борислав од Скопје  на ул. ,, Руди Чајевац/Кула 6 11/45,,  на КП.БР. 300  Имотен лист број 980   на ул.,, 
Маршал Тито,,  на КО Пехчево  под двор 102 и  под зграда 25м2  се дава со надоместок за сума од 60.000,00 денари. 
      
 

Член 3 
          Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина  Пехчево 
 

 
 

Broj  08-1244/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
18.08.2015  god.                                                                                             Pretsedatel, 
Peh~evo                                                    Стојче Стефановски  s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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SODR@INA: 
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