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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                        Четврток 22 октомври 2015 год.                                                Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.08                                   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  14.10.2015 година, 
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Пехчево за 2015 

година; 
2. Одлука за усвојување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација на општина Пехчево; 
3. Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проектот “Изработка на Урбанистички планови за села во 

Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново – 
Облешево и Пехчево”;  

4. Одлука за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од општина Берово во општина Пехчево; 
5. Одлука за пристапување на општина Пехчево како основач на Здружение за рурален развој на Локална 

Акциона Група ,,Малеш – Пијанец”;  
6. Одлука за усвојување на Програмата за работа од областа на располагање со градежно земјиште во 

сопстевеност на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2015-2016 година; 
7. Одлука за основање на посебен ентитет – Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот 

регион; 
8. Одлука за престанок на одлуката за преостапување на користење машина – ровокопач ЈСВ 4СХ на ЈКП 

,,Комуналец,, -Пехчево; 
9. Одлука за давање на користење движна ствар – моторно возило Лада Нива на ЈКП Комуналец; 
10. Одлука за усвојување на финансиски извештај на работењето на ЈКП “Комуналец” – Пехчево од 01.01.2015 

година до 30.06.2015 година; 
11. Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП “Комуналец” – Пехчево, за првата половина од 

2015 година; 
12. Одлука за усвојување на извештајот на полициската канцеларија Пехчево за I полугодие од 2015 година; 
13. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ “Ванчо Китанов” –Пехчево за 2014/2015 

година; 
14. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ООУ “Ванчо Китанов” - Пехчево за 2015 година; 
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15. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ “7 Септември” Пехчево за 2014/2015 
година; 

16. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ “7 Септември” за 2015/2016 година; 
17. Одлука за давање на согласност за отварање  и вршење на нова дејност во ОЈУДГ “ 7 Септември”- Пехчево – 

Згрижување на деца од 6 до 10 години; 
18. Одлука за  избор на членови за локални водичи во природата,  во рамки на проектот  ,,Промовирање на 

интегриран пристап за одржливо управување со карактеристични природни ресурси во Пехчево”;  
19. Одлука за давање на времено користење недвижна ствар, на Здружението на пензионери, Пехчево. 

 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                              Игор Поповски  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 проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот  
на Општина Пехчево за 2015 година 

 
 Se OBJAVUVA одлуката за  проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Пехчево за 
2015 година  {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  14.10.2015 година. 
 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 (Сл.весник на РМ. Бр.05/2002) член 33 став 2 и 3, а 
вов рска со член 34 од Законот за буџети (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 4/2008....171/2012), Советот на општина Пехчево 
на својата 19 седница одржана на14.10.2015 година ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за прошируање и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево  

за 2015 година 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 
2015 година на следниот начин: 
 
Програма и назив на потпрограма 
 Потставка и опис на потставка   Самофинан.    Дотации      Донации     Кредити 
 
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА 
 
741120 Блок дотации на оптината по одделни намени                           0      494.000                      0                 0 
           0      494.000                      0                 0 
 
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
425990 Други договорни услуги       0        50.000      0         0  
424390 Одржување на други градби      0        44.000            0         0 
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V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 
 
421240  Течни горива        0        90.000      0         0  
402210  Основни придонеси за здраство      0        25.000      0         0  
402110  Основни придонеси за ПИО      0        55.000      0         0  
401310  Персонален данок на доход од плата     0        20.000      0         0  
401130  Основни плати – други вработени     0        210.000      0         0  
 
          0       494.000      0         0  
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево и станува 
составен дел од Буџетот на општината за 2015 година. 
 
Broj  08-1474/1                                             Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                      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  усвојување општинската администрација на општина Пехчево 
 

Se OBJAVUVА  одлуката за  усвојување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на општина Пехчево {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  
odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став1, од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на 
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 24 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 14.10.2015 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 

администрација на Општина Пехчево 
 

Член 1 
  Советот на општина Пехчево ја усвојува одлуката за организација, делокругот и начинот за извршување на 
задачите на општинакста администрација на општина Пехчево. 
 

Член 2 
 

Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на 
Општина Пехчево, е составен дел од оваа одлука. 
 

      Член 3 
 Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”. 
 
Broj  08-1478/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                          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 сопствено учество – кофинансирање на Проектот “Изработка на Урбанистички планови за села 
во Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица,  

Зрновци, Чешиново – Облешево и Пехчево 
 

Se OBJAVUVA одлуката за сопствено учество – кофинансирање на Проектот “Изработка на Урбанистички планови за 
села во Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново – Облешево 
и Пехчево што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                           Игор Поповски  s.r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на Република 
Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 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 ден 14.10.2015 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за сопствено учество – кофинансирање на Проектот ,,Изработка на Урбанистички планови за села во Источен 
плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново – Облешево и 

Пехчево” 
 

 
Член 1 

 Општина Пехчево ќе го кофинансира Проектот ,,Изработка на Урбанистички планови за села во Источен 
плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново – Облешево и Пехчево”, со 
кој Центарот за развој на Источен планси регион аплицираше до Агенцијата за финансисика подршка во земјоделството и 
руралниот развој за користење на средства од ,,Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година” за 
мерка 322 ,,Обнова и развој на селата” – подмерка 1 ,,Изработка на урбанистички планови за населени места  - села”, со 
тоа што ќе го плати данокот на додадена вредност за активностите од овој Проект за кои краен корисник е 
општина Пехчево. 
 

Член 2 
 Вредноста на Данокот на додадена вредност општината ќе го трансферира на сметката на Центарот за развој на 
Источен плански регион – Носител на Проектот за да може Центарот да ги измери обврските кон избраниот носител на 
набавката, за што помеѓу Носителот на Проектот и општина Пехчево ќе биде склучен договор за регулирање на правата и 
обврските. 
 

Член 3 
 Вкупната вредност на Данокот на додадена вредност која општината ќе ја трансформира на сметката на 
Носителот на Проектот, ќе зависи од добиената вредност на договорот за јавна набавка по спроведената електронска 
аукција согласно Законот за јавни набавки на РМ.  
 

      Член 4 
 Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 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: 
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R  E  [  E  N  I  E 

зa objavuvawe na одлуката за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од општина Берово во општина Пехчево 
 

Se OBJAVUVA одлуката за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од општина Берово во општина Пехчево, што 
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  odr`ana na den  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 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 14.10.2015 год. донесе:  
 

           О Д Л У К А 
 за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од општина Берово во 

 општина Пехчево 
 

Член 1 
Градската депонија во Пехчево ќе биде место на прифаќање и депонирање на комуналниот одпад од соседната 

општина Берово. 
 

Член 2 
Прифаќањето и депонирањето на комуналниот одпад од соседните општини наведени во член 1 ќе се врши во 

периодот од 2016 до 2020 година. 
 

Член 3 
Меѓусебните односи, како и цената на депонирањето на отпадот ќе бидат регулирани со посебен договор помеѓу 

општина Берово и општина Пехчево, односно нивните комунални претпријатија. 
Член 4 

Со депонирањето на отпадот нема да се отпочне се додека не биде потпишан договорот од член 3, односно додека 
не се создадат услови за депонирање на одпадот во согласност со проектот. 

 
Член 5 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ . 
 
Broj  08-1479/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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 

зa objavuvawe на одлуката за пристапување на општина Пехчево како основач на Здружение за рурален развој на Локална 
Акциона Група ,,Малеш – Пијанец” 

 
Se OBJAVUVA одлуката за пристапување на општина Пехчево како основач на Здружение за рурален развој на Локална 
Акциона Група ,,Малеш – Пијанец”  штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  14.10.2015 
година. 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                          Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                           Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002), и член 15 став 1 од 
Закон за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), а во врска со член 30 став 1 точка 41 од Статутот на 
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Општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на Општина Пехчево на седницата 
одржана на 14.10.2015 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување на Општина Пехчево како соосновач на  
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш – Пијанец“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука Општина Пехчево пристапува како соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акциона 
Група „Малеш – Пијанец“. 

Член 2 
Со донесување на оваа одлука Општина Пехчево станува соосновач на здружението кое ќе настојува да прерасне 

во признаена и регистрирана Локална Акциона Група во рамки на единствениот регистар за регистрирање на Локални 
акциони групи при Министерството за заемјоделство, шумарство и водостопанство, како дел од спроведувањето на 
ЛЕАДЕР како ИПАРД-мерка. 
За таа цел Општина Пехчево ќе делегира и разрешува член кој ќе учествува во работата на Собранието и Управниот орган 
на здружението. 

Член 3 
Со донесување на оваа одлука Општина Пехчево ги остварува следните права и обврски: 
- Да учествува во работата на органите и телата на Здружението за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш 

– Пијанец“. 
- Да покренува дискусии и прашања од делокруг на работа на собранието на здружението за остварување на целите 

и задачите на здружението. 
- Да се придржува кон одредбите на Статутот на Здружението за рурален развој Локална Акциона Група „Малеш – 

Пијанец“. 
- Да работи на обезбедување на материјално-финансиска состојба на здружението. 
- Да привлекува други членови. 
- Да се залага на осварување на програмските цели и задачи на Здружението за рурален развој Локална Акциона 

Група „Малеш – Пијанец“. 
- Да учествува во спроведувањето на сите ставови и заклучоци донесени од органите и телата на здружението. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен Гласник на Општина Пехчево”. 
 

Broj  08-1492/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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 одлуката за  усвојување на Програмата за работа од областа на располагање со градежно земјиште во 
сопстевеност на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2015-2016 година 

 

Se ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа од областа на располагање со градежно земјиште во 
сопстевеност на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2015-2016 година {to Sovetot na 

op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  14.10.2015 godina. 

 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.Весник на Република Македонија бр.59/13) и член 21 став 1 
точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево 
на седницата одржана на 14.10.2015 година донесе: 
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О Д Л У К А 

за усвојување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште 
 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2015-2016 година. 
 
 

Член 2 
 Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2015-2016 година е во прилог на оваа одлука. 
 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осум дена од денот на објавување во Сл.Гласник нa општина Пехчево. 
Broj  08-1495/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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 на одлуката за основање на посебен ентитет – Едукативен центар за зачувување на  

природата во Брегалничкиот регион 
 

Se OBJAVUVA одлуката за основање на посебен ентитет – Едукативен центар за зачувување на природата во 
Брегалничкиот регион , {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  14.10.2015 година. 
 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 
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  14.10.2015 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за  подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во 

Брегалничкиот регион година 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - 
Едукативниот центар за заштита на природата во брегалничкиот регион 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  08-1483/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                      Pretsedatel, 
Peh~evo                                                     Стојче Стефановски s.r 

___________________________________________________________________________________________________ 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 08/2015                                                                                   8

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 престанок на одлуката за преостапување на користење машина – ровокопач ЈСВ 4СХ на ЈКП 
,,Комуналец,, -Пехчево 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за престанок на одлуката за преостапување на користење машина – ровокопач ЈСВ 4СХ на ЈКП 
,,Комуналец,, -Пехчево   {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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.04/09 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 14.10.2015 год. донесе:  

 
О Д Л У К А 

за престанок  на одлуката за преостапување на користење – машина ровокопач ЈСВ 4СХ на ЈКП 
Комуналец - Пехчево 

   
Член 1 

Со оваа одлука претсанува да важи одлуката на советот на општина Пехчево за преостапување на користење – 
машина ровокопач ЈСВ 4СХ на ЈКП Комуналец – Пехчево со бр.0701-196/1 од 29.12.2008 година 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се враќа на користење во општина Пехчево. 

 
Член 3 

 Примопредавањето на движната стварт од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу градоначалникот на општина 
Пехчево и директорот на ЈКП Комуналец Пехчево, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
 

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

Broj  08-1484/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                   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 користење движна ствар – моторно возило Лада Нива на ЈКП Комуналец 
 

Se OBJAVUVA одлуката за  давање на користење движна ствар – моторно возило Лада Нива на ЈКП Комуналец; 
  што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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.04/09 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 14.10.2015 год. донесе:  
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         О Д Л У К А 
за давање на времено користење на движна ствар – моторно возило ЛАДА НИВА 1600 на   

 ЈКП Комуналец - Пехчево 
   
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава на времено користење движна ствар – моторно возило ЛАДА 

НИВА 1600 на ЈКП Комуналец – Пехчево. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надоместок за период од 10 години на 

ЈКП Комуналец Пехчево. 
 

Член 3 
 Примопредавањето на движната стварт од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу градоначалникот на општина 
Пехчево и директорот на ЈКП Комуналец Пехчево, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

Broj-08- 1486/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015 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 усвојување на финансиски извештај на работењето на ЈКП “Комуналец” – Пехчево од 
01.01.2015 година до 30.06.2015 година 

 

Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на финансиски извештај на работењето на ЈКП “Комуналец” – Пехчево од 
01.01.2015 година до 30.06.2015 година, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  odr`ana na den  
14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 14.10.2015 год. донесе:  
 
 

           О Д Л У К А 
за усвојување на финансискиот  извештајот на работењето на ЈКП-Комуналец-Пехчево од 01.01.2015 

година до 30.06.2015 година а 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Финансискиот  извештај за за работењето на ЈКП 

Комуналец-Пехчево за период од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година. 
 
 

Член 2 
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Финансискиот Извештај за работењето на ЈКП Комуналец-Пехчево за период од 01.01.2015 година до 30.06.2015 
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  08-1480/1                                                Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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 Извештај за извршени работи во ЈКП “Комуналец” – Пехчево, за првата 

половина од 2015 година 
 
 Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП “Комуналец” – Пехчево, за првата 
половина од 2015 година  {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  14.10.2015 година. 
 
 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 14.10.2015 год. донесе:  
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП-Комуналец-Пехчево за првата половина од  

2015   година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува извештајот за извршени работи на ЈКП 

Комуналец-Пехчево за првата половина од 2015 година. 
 

Член 2 
Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за првата половина од 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  08-1488/1                                              Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                      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  усвојување на извештајот на полициската канцеларија Пехчево за I полугодие од 2015 година 
 

Se OBJAVUVА  одлуката за  усвојување на извештајот на полициската канцеларија Пехчево за I полугодие од 2015 
година   {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

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 14.10.2015 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за I полугодие од 2015 

година   
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај  за работата на Полициската 

канцеларија Пехчево за I полугодие од 2015 година. 
 

Член 2 
Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за I полугодие од 2015 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  08-1485/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                        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 усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ “Ванчо Китанов” –Пехчево за 
2014/2015 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ “Ванчо Китанов” –Пехчево за 
2014/2015 година што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

 

 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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.05/02) 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 14.10.2015 год. донесе: 

 
 

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

2014/2015 
 

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

Пехчево за учебната 2014/2015 година. 
 

Член 2 
 Годишниот  извештај за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2014/2015 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  -08-1489/1                                               Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015 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 усвојување на Програмата за работа на ООУ “Ванчо Китанов” - Пехчево за 2015 година 
 

Se OBJAVUVA одлуката за  усвојување на Програмата за работа на ООУ “Ванчо Китанов” - Пехчево за 2015 година, 
што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта  odr`ana na den  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 
1 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 14.10.2015 год. донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2015/2016 

 
Член 1 

 Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за  
учебната 2015/2016 година. 

Член 2 
Програмата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2015/2016 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  08-1491/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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  усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ “7 Септември” Пехчево за 
2014/2015 година 

 
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ “7 Септември” Пехчево за 
2014/2015 година  штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  14.10.2015 година. 
 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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.05/02) 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 14.10.2015 год. донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишниот извештај  за работата на ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево за учебната 

2014/2015 
 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за 
учебната 2014/2015 година. 

 
 

Член 2 
Годишниот  извештај за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за учебната 2014/2015 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  08-1494/1                                                    Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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 одлуката за  усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ “7 Септември” за 2015/2016 година 
 

Se ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ “7 Септември” за 2015/2016 година {to 

Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na den  14.10.2015 godina. 

 

 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 год.                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 
1 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Шехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 14.10.2015 год. донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата  за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево за учебната 2015/2016 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за 2015/2016 
година. 

 
Член 2 

Програмата за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за учебната 2015/2016 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  08-1493/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015  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 одлука за  давање на согласност за отварање  и вршење на нова дејност во  
ОЈУДГ “ 7 Септември”,Пехчево – Згрижување на деца од 6 до 10 години 

 
 Se OBJAVUVA одлуката, за давање на согласност за отварање  и вршење на нова дејност во ОЈУДГ “ 7 Септември”- 
Пехчево – Згрижување на деца од 6 до 10 години {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den  

14.10.2015 година. 
 
Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина 
Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/08 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
ден 14.10.2015 година донесе: 
 

O Д Л У К А 
за давање на согласност за отварање на нова дејност во  ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево, згрижување на деца од 6 

до 10 години 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава согласност за отварање на нова дејност во  ОЈУДГ ,,7 

Септевмври,,-Пехчево, згрижување на деца од 6 до 10 години. 
 

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

 
 
Broj  08-1490/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                          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  избор на членови за локални водичи во природата,  во рамки на проектот  ,,Промовирање на 
интегриран пристап за одржливо управување со карактеристични природни ресурси во Пехчево 

 

Se OBJAVUVА  одлуката за  избор на членови за локални водичи во природата,  во рамки на проектот  ,,Промовирање на 
интегриран пристап за одржливо управување со карактеристични природни ресурси во Пехчево {to Sovetot na општина 
Пехчево ја донесе na  sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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 
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  14.10.2015 година донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за  избор на членови за локални водичи во природата,  во рамки на проектот  ,,Промовирање на интегриран 

пристап за одржливо управување со карактеристични природни  
ресурси во Пехчево” 

 
Член 1 

 Со оваа одлука Советот на општина Пехчево за локални водичи во природата, во рамки на проектот  
,,Промовирање на интегриран пристап за одржливо управување со карактеристични природни ресурси во Пехчево”, ги 
избира следните лица: 
 

- Марјан Митриновски; 
- Киро Костовски; 
- Љубе Митевски; 
- Васка Пандова 
- Елизабета Демирова – Шерифова; 
- Александар Кацарски; 
- Даниела Струкова Тодоровски. 

 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  08-1482/1                                                 Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015год.                                                                                                          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  Одлука за давање на времено користење недвижна ствар на  
Здружението на пензионери, Пехчево 

 
Se OBJAVUVA одлуката за   давање на времено користење недвижна ствар на Здружението на пензионери, Пехчево 
 што советот на op{tinata ja donese na sednicaта  odr`ana na ден  14.10.2015 година. 
 

Број 09-1496/2                                                             Gradona~alnik na  
15.10.2015 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.04/09 и 05/14), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 14.10.2015 год. донесе:  

 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на времено користење недвижна ствар на Здружението на 

пензионери, Пехчево 
 
   
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава на времено користење недвижна ствар –  деловен простор  од 20 

м2 во склоп на Задружен дом во с.Умлена на Здружението на пензионери, Пехчево. 
 

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надоместок за период од 5 години 

на Здружението на пензионери, Пехчево. 
 

Член 3 
 Примопредавањето на движната стварт од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу градоначалникот на општина 
Пехчево и претседателот на Здружението на пензионери, Пехчево во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Broj-08-1481/1                                                  Sovet  na Op[tina Peh~evo 
14.10.2015 година                                                                                 Pretsedatel, 
Peh~evo                                                         Стојче Стефановски s.r. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 08/2015                                                                                   17

 

 

SODR@INA: 

 

 

 

 
 
 

 
 
•••• Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Пехчево за 2015 

година…………………………………………………………………………………………………………………...2 
•••• Одлука за усвojување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација на општина Пехчево…………………………………………………………………3 
•••• Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проектот “Изработка на Урбанистички планови за села во 

Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново – 
Облешево и Пехчево”………………………………………………………………………………………………….4 

•••• Одлука за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од општина Берово во општина Пехчево………...…5 
•••• Одлука за пристапување на општина Пехчево како основач на Здружение за рурален развој на Локална 

Акциона Група ,,Малеш – Пијанец”…………………………………………………………………………………..6 
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