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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                        Среда 12 март 2014 год.                                                     Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                        ПЕХЧЕВО                                                          Стручна служба при 
 Излегува по потреба                          Бр.01                                   Год.2014                                          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.04/2009), 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 де 04.03.2014 година, во 
Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

1. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Пехчево за 2014 година; 

2. Одлука за усвојување на  Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за извештајниот  

период (кумулативно) за квартал 01.01.2013 до 31.12.2013год; 

3. Одлука за усвојување на завршна сметка на општина Пехчево за 2014 година; 

4. Одлука за усвојување на буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Пехчево за 

2015 година; 

5. Одлука за формирање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата; 

6. Одлука за зголемување на цената за вршење на услуга-сечење н асфалт со машина; 

7. Одлука за именување на членови на Управен одбор на Дом на Култура ,,Јане Сандански,,-Пехчево; 

8. Одлука за усвојување на програмата за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014-2016 година; 

9. Одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на распологање со градежно земјиште за период од 

2014-2015 година; 

10. Одлука за усвојување на Годишен план за енергетска ефикасност за општина Пехчево за 2014 година; 

11. Одлука за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и 

комунални работи; 

12. Одлука за усвојување на програмата за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2014 година; 

13. Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2013 година; 

14. Одлука за усвојување на програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година; 
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15. Одлука за усвојување на планот за работа на ЈПУД ,,Равен Пехчево,, за 2014 година; 

16. Одлука за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП 

,,Комуналец,,-Пехчево; 

17. Одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на  ЈКП ,,Комуналец,, за висината на цената на 

погребална икебана; 

18. Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот обдор ЈКП ,,Комуналец,, за вршење на комунална 

услуга –одведување на урбани одпадни води (канализација); 

19. Одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за касов максимум 

за 2014 година; 

20. Одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за висината на цени 

за нов приклучок за вода за пиење од водоводната мрежа; 

21. Одлука за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2013 година; 

22. Одлука за усвојување на финансовиот план на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година; 

23. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на јавните службеници во 

Општинската јавна установа за деце-Детска градинка  ,,7 Септември,,-Пехчево; 

24. Одлука за давање на согласност на Статутот на Општинската јавна установа за деца-детска градинка ,,7 

Септември,,-Пехчево; 

25. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на полициската сраница од општа надлежност Берово 

за 2013 година; 

26. Одлука за донирање на стар книжен фонд сопственост на општина Пехчево на Македонците во с.Пустец-

Албанија;  

27. Одлука за давање на користење на општинската зграда во с.Спиково на Здружението на граѓани ,,Спиково,,-

Пехчево. 

 

Број 08-462/2                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

  R  E  [  E  N  I  E  
 

зa objavuvawe одлуката за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Пехчево за 2014 година. 
  

1.Se OBJAVUVA оdlukaта  за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Пехчево за 2014 година {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
 
Broj  08 -462/2                                                                Gradona~alnik na  
10.03.2014 год.                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 алиенја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/2002), и и член 30 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот на општина Пехчево на  
седницата одржана на ден 04.03.2014 год. донесе: 
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 О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за работа на советот на општина Пехчево 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на програмата за работа на советот на општина 

Пехчево за 2014 година. 
Член 2 

Програмата за работа на советот на општина Пехчево е составен дел на оваа одлука 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
Broj  07-431/1                                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

 

За објавување на одлуката за усвојување на  Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 
извештајниот  период (кумулативно) за квартал 01.01.2013 до 31.12.2013год. 

 

2. Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на  Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 
извештајниот  период (кумулативно) за квартал 01.01.2013 до 31.12.2013год. {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе 
na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 година. 
 
Broj  08 -462/2                                                                                Gradona~alnik na  
10.03.2014 година                                                                                                            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 Р.М бр.05/02,,) и член 30 став 1 
точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево бр. 04/09”), Советот на општина Пехчево на 
својата 6-та седница одржана на ден 04.03.12.2014 година ја донесе следната: 

 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на  Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за извештајниот  период 

(кумулативно) за квартал 01.01.2013 до 31.12.2013год 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево 
за период 01.01.2013 до 31.12.2013 год. 

 
Член 2 

Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период  01.01.2013-31.12.2013 година е составен дел од оваа 
одлука. 

             Член 3 
 Оваа одлука стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  07-432/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014год.                                                                                                                                       Pretsedatel, 
Peh~evo                                                                     Стојче Стефановски s.r. 
 

 

 

 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 01/2014                                                                                          4

_________________________________________________________________________________________________________ 
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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

 

R  E  [  E  N  I  E  

 

зa objavuvawe na оdlukaта za усвојување на завршна сметка на општина Пехчево за 2014 година 
 

3.Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на завршна сметка на општина Пехчево за 2014 година што советот на 
op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  10.03.2014 година. 
 

Broj  08-462/2                                                                              Gradona~alnik na  
10.03.2014 година                                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                                Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 
алинеја 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 04.03.2014 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усавојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2013 година 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2013 

година. 
Член 2 

Завршната сметка на општина Пехчево е составен дел од оваа одлука. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 

Broj  07-433/1                                                    Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na Одлуката за усвојување на буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина 

Пехчево за 2015 година 

 

4. Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Пехчево за 2015 година што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na 

den  04.03.2014 godina. 

 
Broj  08-462/2                                                                              Gradona~alnik na  
10.03.2014 година                                                                                                                  Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                             Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 алинеја 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ б.05/2002) и член 30 
став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009, советот на општина 
Пехчево на  седницата одржана на ден 04.03.2014 година донесе:  
 
 

О Д Л У КА 
за усвојување на буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвои буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина 
Пехчево за 2015 година. 
 

Член 2 
Буџетскиот календар за подготовка и донесување на буџетот на општина Пехчево за 2015 година е составен дел 

од оваа одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
 

Broj  07-434/1                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
04.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe одлуктаа за формирање на Општински Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
 

 
5.Se OBJAVUVA одлуката за формирање на Општински Совет за безбедност на сообрќајот на патиштата штo Sovetot 
na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
 
Broj  08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 god.                                                                                                                            Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 414 став 1 од Законот за безбедност на сообраѓајот на патиштата  (Сл.Весник на РМ бр.54/2007), член 
36 став 1 алинеја 15 од  Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 50 став 1 алинеја 36 од 
Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот на одржаната 6-та седница донесе: 
 

О Д Л У К А 
за формирање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево именува претседател и членови на Општински совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата. 

Член  2 
За членови на Oпштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата советот ги именува: 
 

1. Бранко Соколчевски -претседател 
2. Илчо Петревски-член 
3. Д-р Нада Симовска-член 
4. Трајче Цековски-член 
5. Трајче Поповски-член 
6. Љупчо Каракашов-член 
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7. Влатко Таковски-член 
8. Бранко Пешански-член 
9. Кире-Бочварски-член 
10. Елена Ставрова-член 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обајавување во Службен Гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  07-435/1                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 
 

 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката  за зголемување на цената за вршење на услуга-сечење асфалт 
 

6. Se OBJAVUVA одлуката  за зголемување на цената за вршење на услуга-сечење асфалт {to Sovetot na op{tinata 

ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
 

Broj  08-462/2                                                                            Gradona~alnik na  
10.03.2014 god.                                                                                                                          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 Р.М  бр.05/02),   и член 30 став 1 
точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на 
својата 5-та редовна седница одржана на 26.12.2013 година ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
  за зголемување на цената за вршење на услуга-сечење на асфалт 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево донесе одлука за зголемување на цената  за вршење на услуга со машина за сечење 
на асвалт до длабочина 120,00 денари на 150,00 денари 1м2. 

Цената за вршење на услуга сечење на асфалт на длобочина над 5cm изнесува 300,00 денари за м-1. 
 

Член 2 
Цената се зголемува поради порастот на трошоците за одржување на машината за сечење на асвалт. 
                                                                                     Член 3 
Одлуката е составен дел на член 2 точка V од Правилникот за висина на цените и начинот на плаќање на 

комунални услуги во ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево бр.0701-132/1 од 23.05.2008 година.  
            Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
Broj  07-436/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 
 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 01/2014                                                                                          7

 
 
 
 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na odlukata   за именување на членови на ОУДК ,,Јане Сандански,,-Пехчево 
 
 

7.Se OBJAVUVA Одлуката за именување на членови на ОУДК ,,Јане Сандански,,-Пехчево, {to Sovetot na op{tinata 
ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
 
Broj  07-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.032014 год.                                                                                                                              Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на  член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М  бр.05/02) и член 30 

став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево, советот на општина Пехчево на својата 6-та редовна седница одржана на 
03.04.2014 година ја донесе следната: 

 
 

 
ОДЛУКА 

за именување на членови на Управен одбор во ОУДК,, Јане Сандански,,-Пехчево 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за именување на членови на Управен одбор во ОУДК ,,Јане Сандански,,-
Пехчево 

Член 2 
Советот на општина Пехчево за членови на Управен одбор ги именува:  
1. Валентина Веселинска 
2.Јасминка Киртошева 
3.Никола Каракашов 
4.Ванчо Секуловски 
5.Александар Парасков 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во СЛ.Гласник на општина Пехчево. 

  
Broj  07-437/1                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na odlukata  за усвојување на  Програмата за енергетска   ефикасност на општина Пехчево                за       
2014-2016 година 

 
8.Se OBJAVUVA odlukata усвојување на Програмата за енеретска ефикасност на општина Пехчево за 2014-2016 
година Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 4-ta sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 

   
 

Broj  08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 god.                                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
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Peh~evo                                                                           Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 132 став 1 од Законот за енергетика (,,Сл. Весник на Република Македонија ,, бр.16/11) и член 30 точка 
42 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на својата  
6-та редовна седницата одржана на ден 04.03.2014 година донесе 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 – 2016 година 

 
Член 1 

 Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 – 2016 
година. 
 

Член 2 
 Програмата за енергетска ефикасност на општина Пехчево за  2014 - 2016 година е составен дел на ова одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила 8 дена по нејзиното донесување , а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на општина 
Пехчево,,. 
 
Broj  07-438/1                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E  

 

za objavuvawe na одлуката за усвојување на програмата за работа во областа со располагање со градежно 
земјиште  

9.Se OBJAVUVA оdlukaта усвојување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште {to 
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina.                 
 
Broj  08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 год.                                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

 

 

. 

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл весник на РМ бр59/13) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на 
општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата 6-та редовна 
седница одржана на  04.03.2014година донесе: 
 

                        ОДЛУКА 
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 градежното земјиште 

во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2014 - 2015 година.   
член 2 

Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2014 – 2015 година  е во прилог на оваа одлука.  

член 3 
Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.   

                                                                              

 

Broj  07-439/1                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 01/2014                                                                                          9

10.03.2014 год.                                                                                                                              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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

за објавување на одлуката за усвојување на Годишен план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 
година. 
  

10.Se OBJAVUVA оdlukata  за усвојување на Годишен план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 
година,  {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 04.03.2014 godina.                 

 
Број 08-462/2                                                                               Gradona~alnik na  
10.03.2014                                                                                                                                  Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 132 став 3 од Законот за енергетика (,,Сл.Весник на РМ,, бр.16/11) и член 30 точка 42 од 
Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на својата 6-та 
редовна седница одржана на ден 04.03.2014 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година  
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвои Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 

година. 
Член 2 

Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година е составен дел од оваа одлука. 
 

               Член 3 
 Одлуката стапува на сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
Број 07-440/2                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.032014 год..                                                                                                                              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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката за усвојување на Планот за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за 
животна средина и комунални работи   

 

11. Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Планот за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за 
животна средина и комунални работи  Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 
04.03.2014 godina.                 

 
Број 08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
04.03.2014 год.                                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
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                  Врз основа на член 36 став 3 од Законот за комунални дејности (Сл.весник на РМ бр.95/2012), член 36 став 1 
алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 42 од Статутот на 
општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
04.03.2014 год. донесе: 

 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Планот за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и 

комунални работи 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува Планот за вршење  на инспекциски надзор на овластен испектор за 

животна средина и комунални работи. 
 

Член 2 
Планот за вршење на инспекциски надзор на овластен испектор за животна средина и комунални работи, е 

составен дел од оваа одлука. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 

гласник на Општина општина Пехчево. 
                                                                                                    

Број 07-442/1                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.032014 год..                                                                                                                               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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката усвојување на Програмата за јавна чистота во општина Пехчево за 2014 година 
 

11.Se OBJAVUVA Odlukata за усвојување на Програмата за јавна чистота во општина Пехчево за 2014 година {to 
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 04.03.2014 godina.                 
 
Број 08-462/2                                                                                             Gradona~alnik na  
04.03.2014 година                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                                Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за јавна чистота(Сл.венсик на РМ бр.111/2008) член 36 став 1 алинеја 15 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 14 од Статутот на општина 
Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 04.03.2014 
год. донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Програмата за јавна чистота во општина Пехчево за 2014 година  
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за јавна чистота во општина Пехчево за 2014 година. 
 

Член 2 
 Програмата за јавна чистота во општина Пехчево за 2014 година, е составен дел од оваа одлука. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
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Број 07-443/1                                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
04.03.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката за усвојување на извештајот за работењето на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2013 година 
  

13. Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на извештајот за работењето на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2013 година {to 
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 04.03.2014 godina.                 
 
Број 08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 год.                                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 

Peh~evo                                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 4 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 

30 став 1 алинеја 25 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот на општина 
Пехчево на својата 6-та редовна седница одржана на 04.03.2014 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на извештајот за работењето на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2013 година 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојување извештајот за работењето на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2013 година.  
Член 2 

Извештајот за работењето на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2013 година е составен дел од оваа одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
  
Број 07-444/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 год.                                                                                                            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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

зa objavuvawe na одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година 
 

 
14.Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година, 
{toSovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 04.03.2014godina.                 
Број 08-462/2                                                                            Gradona~alnik na  
10.03.2014                                                                                                                                 Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 
30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот на општина 
Пехчево на својата 6-та редовна седница одржана на 04.03.2014 година донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата  за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2014 година 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата  работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година.  
Член 2 
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Програмата  за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година е составен дел од оваа одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
Број 07-445/1                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 год.                                                                                                                              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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесe 

 

R  E  [  E  N  I  E 

 

Za objavuvawe одлуката за усвојување на планот за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година 
 

15.Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на планот за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година {to Sovetot 
na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-тa sednica  odr`ana na den 04.03.2014 година.                 
 
Број 08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.032014 година.                                                                                                               Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 
30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот на општина 
Пехчево на својата 6-та редовна седница одржана на 04.03.2014 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на планот  за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2014 година 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвојува Планот за  работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година.  
Член 2 

Планот   за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2014 година е составен дел од оваа одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
  
Број 07-446/1                                                        Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 год..                                                                                                                              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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

 

  R  E  [  E  N  I  E  
 

.Za objavuvawe одлуката за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење 
на ЈКП Комуналец Пехчево. 

  
16.Se OBJAVUVA оdlukaта  за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско 
работење на ЈКП Комуналец Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  
04.03.2014 godina. 
 
Broj  08 -462/2                                                                               Gradona~alnik na  
10.03.2014 год.                                                                                                                                 Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
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Врз основа на член 17 став 3 од  Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр 38/96), член 36 став1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М  бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево, 
советот на општина Пехчево на својата 6-та редовна седница одржана на 03.04.2014 година ја донесе следната: 
 
 
 
 

ОДЛУКА 
за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП Комуналец-

Пехчево 
Член 1 

Советот на општина Пехчево донесе одлука за именување на членови  на Надзорен одбор за контрола на 
маеријално-финансиско работење на ЈКП Комуналец-Пехчево. 

                                                                 Член 2 
Советот на општина Пехчево за членови на Надзорен одбор ги именувa: 

1. Андрејчо Поповски 
2. Даниел Стефановски 
3. Соња Ѓорѓиевска 
4. Крсте Стефановски 
5. Елена Демјанска  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
Broj  07-447/1                                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

За објавување на одлуката за  давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комналец-Пехчево за 
висината на цената на погребална икебана 

 

17. Se OBJAVUVА одлуката за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец-Пехчево за 
висината на цената на погребална икебана {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na svojata 6-та sednica  odr`ana 
na den  04.03.2014 година. 
 
Broj  08 -462/2                                                                                Gradona~alnik na  
10.03.2014 година                                                                                                                  Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 
алинеја 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 04.03.2014 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за висината на цената на 

погребална икебана  
 
 

Член 1 
Советот на Општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за 

висината на цената на погребална икебана. 
Член 2 

Одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-147/1 од 20.02.2014 година е составен дел од оваа одлука. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 

 
Broj  07-448/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014год.                                                                                                                                       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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

 

R  E  [  E  N  I  E  

 

зa objavuvawe na оdlukaта за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец-Пехчево 
за определување на цената за вршење на комунална услуга-одведување на урбани отпадни води (канализација) 

 
18.Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец-Пехчево за 
определување на цената за вршење на комунална услуга-одведување на урбани отпадни води (канализација) што советот 
на op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  10.03.2014 година. 
 

Broj  08-462/2                                                                              Gradona~alnik na  
10.03.2014 година                                                                                                              Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево 
бр04/09), член 22 од Законот за комунални дејности (Сл.весник на РМ бр.95/2012) и член 6 став 7 алинеја 3 од Законот за 
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл.весник на РМ бр.68/2004), советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 04.03.2014 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за определување на цената 

за вршење на комунална услуга-одведување на урбани отпадни води (канализација)  
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево дава согласност на одлуката за одведување на урбани отпадни води (канализација), 

на Управниот однор на ЈКП-Комуналец Пехчево. 
Член 2 

Одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-146/1 од 20.02.2014 година е составен дел од оваа одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 

Broj  07-449/1                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na Одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец Пехчево за 

касов масимум за 2014 година 
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19. Se OBJAVUVA одлуката за усвојување за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-

Комуналец Пехчево за касов масимум за 2014 година што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-та 

sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 

 

Broj  08-462/2                                                                              Gradona~alnik na  
10.03.2014 година                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                                 Игор Поповски  s.r. 
 

 Врз основа на член 20 од Законот за платниот промет (Службен весник на РМ бр.113/07,22/08,159/08,59/12), член 
36 став а алинеја 4 од  Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 25 
(Службен весник на РМ бр.04/2009), советот на општина Пехчево на 6-та редовна седница одржана на ден 03.04.2014 
година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП- Комуналец Пехчево за касов максимум за 2014 

година 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-148/1 од 
20.02.2014 

Член 2  
 Составен дел на оваа одлука е одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-148/1 од 20.02.2014 година. 

Член 3 
Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 

Broj  07-450/1                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

 

R  E  [  E  N  I  E 

 

Za objavuvawe одлуктаа за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за 
висината на цени за нов приклучок за вода за пиење од водоводна мрежа 

 
 

20.Se OBJAVUVA одлуката за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за 
висината на цени за нов приклучок за вода за пиење од водоводна мрежа штo Sovetot na op{tinata ja donese na 
svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 

 
Broj  08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 god.                                                                                                                           Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 414 став 1 од Законот за безбедност на сообраѓајот на патиштата  (Сл.Весник на РМ бр.54/2007), член           
Согласно чл.7, од Законот за снабдување со вода и одведување на отпадни урбани води (Сл.б.68/04)  и чл.7 точка 18 и чл. 
14 од Одлуката за комунален ред на Општина Пехчево и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево 
(Службен гласник на општина Пехчево бр, 04/09), советот на општина Пехчево да седницата одржана на 04.03.2014 
година донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 
за давање солгасност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево  за висината на цени за нов 

приклучок 
за вода за пиење од водоводна мрежа 
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Член 1 
 

 Советот на општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец Пехчево за 
висината на цени за нов приклучок за вода за пиење од водоводна мрежа. 
 

Член 2 
                 
 Составен дел од оваа одлука е одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-150/1 од 20.02.2014 година. 

 
Член 3 

 
 Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
Broj  07-451/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 
 

 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката  за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево 
 

21.Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево {to Sovetot na 
op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
 
Broj  08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 god.                                                                                                                                 Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на општина Пехчево бр 
05/2002) и член 30 став 1 алинеја 29 од Статутот на општина Пехчево, советот на општина Пехчево на одржаната 6-та 
седница на ден 04.03.2014 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2013 година  

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвои завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2013 година. 
Член 2 

Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево е составен дел на оваа одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
Broj  07-452/1                                                     Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na odlukata  за усвојување на финансовиот план на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година 
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22.Se OBJAVUVA Одлуката за усвојување на финансовиот план на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година, {to 

Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
 
Broj  07-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.032014 год.                                                                                                                                 Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на општина Пехчево бр 
05/2002) и член 30 став 1 алинеја 29 од Статутот на општина Пехчево, советот на општина Пехчево седницата одржана на 
ден 04.03.2014 година донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на  финансовиот план на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година  

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвои  финансовиот план на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2014 година. 

Член 2 
Финансовиот план за 2014 година на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 

Broj  07-453/1                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na odlukata  за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните 
места на јвните службеници во Општинската установа за деца Детска градинка ,,7 Септември,,-Пехчево 

 

23.Se OBJAVUVA odlukata за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните 
места на јвните службеници во Општинската установа за деца Детска градинка ,,7 Септември,,-Пехчево {to Sovetot na 
op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  04.03.2014 godina. 
   
 
Broj  08-462/2                                                                            Gradona~alnik na  
10.03.2014 god.                                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 

став 1 алинеја 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот наопштина 
Пехчево на седницата одржана на 04.03.2014 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на правилникот за организација и систематизација на работените места на јавните 

службеници во Општинската уставова за деца-Детска градинка ,,7 Септември,,-Пехчево 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево дава согласност на правилникот за организација и систематизација на работните 

места на јавните службеници во Општинската установа за деца-Детска геадинка ,,7 Септември,,-Пехчево. 
Член 2 
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Составен дел на оваа одлука е правилникот за организација и систематизација на работните места на јавните 
службеници во Општинската установа за деца-Детска градинка ,,7 Септември,,-Пехчево, усвоен од Управниот одбор на 
ОЈУДГ,,7-Септември,,на ден 06.02.2014 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 

 
Broj  07-454/1                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014  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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E  

 

za objavuvawe na одлуката за давање согласност на Статутот на Општинскта јавна установа за деца Детска 
градинка ,,7-Септември-Пехчево 

 
24.Se OBJAVUVA оdlukaта за давање согласност на Статутот на Општинскта јавна установа за деца Детска градинка 
,,7-Септември-Пехчево {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den  
04.03.2014 godina.                 
 
Broj  08-462/2                                                                             Gradona~alnik na  
10.03.2014 год.                                                                                                                                   Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                            Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 

став 1 алинеја 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот наопштина 
Пехчево на седницата одржана на 04.03.2014 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Статутот на Општинската установа за деца Детска градинка ,,7 Септември,,-Пехчево 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево дава согласност на Статутот на  Општинската јавна  установа за деца-Детска 
геадинка ,,7 Септември,,-Пехчево. 

Член 2 
Составен дел на оваа одлука е Статутот на Општинската јавна установа за деца-Детска градинка ,,7 Септември,,-

Пехчево, усвоен од Управниот одбор на ОЈУДГ,,7-Септември,,на ден 06.02.2014 година. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 

                                                                            

Broj  07-455/1                                                       Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.03.2014 год.                                                                                                                               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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на полициската станица од општа 
надлежност Берово за 2013 година 
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25.Se OBJAVUVA оdlukata  за усвојување на Годишниот извештај за работа на полициската станица од општа 
надлежност Берово за 2013 година,  {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 
04.03.2014 godina.                 
 

Број 08-462/2                                                                               Gradona~alnik na  
10.03.2014                                                                                                                               Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                             Игор Поповски  s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 13 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 
30 став 1 алинеја 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на ден 04.03.2014 год. донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишниот извештај за работа на полициската станица од општа надлежност Берово за 

2013 година 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува годишниот извештај за работа на Полоциската станица од општа 

надлежност Берово за 2013 година. 
 

Член 2 
Извештајот за работа на Полициската станица од општа надлежност Берово за 2013 година е составен дел од оваа 

одлука. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
Број 07-456/1                                                        Sovet  na Op[tina Peh~evo 
10.032014 год..                                                                                                                              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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката за давање на користење на општинската зграда во с.Спиково на Здружението на граѓни 
,,Спиково,,-Пехчево 

 

26. Se OBJAVUVA одлуката зa objavuvawe na одлуката за давање на користење на општинската зграда во с.Спиково на 
Здружението на граѓни ,,Спиково,,-Пехчево што  Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na 
den 04.03.2014 godina.                 
 

 

 

Број 08-462/2                                                                           Gradona~alnik na  
04.03.2014 год.                                                                                                                               Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                               Игор Поповски  s.r. 
 

                  Врз основа на член 36 став 1 алинеја 10 од  Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 
30 став 1 алинеја 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.весник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 04.03.2014 година донесе:   
 

О Д Л У К А 
за давање на користење на општинската зграда во с.Спиково на Здружението на граѓани ,,Спиково,,-Пехчево 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево донесе одлука за давање на користење на општинската зграда во с.Спиково на 
Здружнието на граѓани ,,Спиково,,-Пехчево. 



 

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO   Br. 01/2014                                                                                          20

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 
     

  Sovet  na Op[tina Peh~evо 
Број 07-457/1                                                    
10.032014 год..                                                                                                                              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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево 
донесе: 

R  E  [  E  N  I  E 

 

зa objavuvawe na одлуката за донирање на стар книжен фонд сопственост на општина Пехчево на Македонците во 
с.Пустец-Албанија 

 
27.  Se OBJAVUVA Odlukata за донирање на стар книжен фонд сопственост на општина Пехчево на Македонците во 
с.Пустец-Албанија {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 6-та sednica  odr`ana na den 04.03.2014 godina.                 
 
Број 08-462/2                                                                                             Gradona~alnik na  
04.03.2014 година                                                                                                                  Op[tina Peh~evo 
Peh~evo                                                                                 Игор Поповски  s.r. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 10 од  Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 30 став 1 
алинеја 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.весник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 04.03.2014 година донесе:   
 

О Д Л У К А 
за донирање на стар книжен фонд сопственост на општина Пехчево на Македонците во с.Пустец-Албанија  

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево донесе одлука за донирање на стар книжен фонд, на Македонците во с.Пустец-
Албаија. 
 

Член 2 
Се задолжува Директорката на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,-Пехчево, да ги  превземе потребните активности за 

реализација на оваа одлука.  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 

Број 07-458/1                                                                      Sovet  na Op[tina Peh~evo 
04.03.2014 година                                                                                                        Pretsedatel, 
Peh~evo                                                                     Стојче Стефановски s.r. 
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