SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA PEH^EVO
Slu`ben glasnik na
Op{tina Peh~evo

Петок 3 Јануари 2014 god.
PEH^EVO

Izleguva po potreba
Glasnikot e besplaten

Br. 05

god. 2014

Ureduva:
Stru~na slu`ba pri
Op{tina Peh~evo
tel. (033) 441-321

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl.Vesnik na RM" Br. 5/2002
god.) i ~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl.Glasnik na op{tina Peh~evo" Br.04/09)
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo go donese slednoto:
R E [ E N I E
za objavuvawe na aktite od Sovetot na op{tina Peh~evo

I.

Se objavuvat aktite doneseni od Sovetot na op{tina Peh~evo na sednicata odr`ana na den
26.12.2013 godina i drugi akti, vo Slu`ben Glasnik na op{tina Peh~evo i toa:
1.

Oдлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година;

2.

Одлука за усвојување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година;

3.

Одлука за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево- трет квартал;

4.

Одлука за висината за на благајничкиот максимун за 2014;

5.

Одлука за именување нa членови на Управен одбор на ЈКП Комуналец-Пехчево;

6.

Одлука за покачување на комуналната услуга-снабдување со вода за пиење;

7.

Одлука за усвојување на програма за работа на ЈКП- Комуналец Пехчево за 2014 година;

8.

Одлука за именување на членови на управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, Пехчево;

9.

Одлука за продавање на возило во сопственост на општина Пехчево марка БМВ 323 ci

година на произвоство 2000 со регистарски таблици St 855-ti;
10. Oдлука за продавање на парно-котел на дрва во сопственост на општина Пехчево;
11. Одлука за усвојување на програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности
заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево;
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12. Одлука за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во
јавниот општински превоз на тереторијата на општина Пехчево;
13. Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и определување
на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2014 година;
14. Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2014 година;
15. Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2014 година;
16. Одлука за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2014 година;
17. Одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање;
18. Одлука за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводи и
канализации во општина Пехчево за 2014 година;
19. Одлука за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2014 година;
20. Одлука за усвојување на програмата за јавно осветлување на општина Пехчево за 2014 година;
21. Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински
мрши за 2014 година;
22. Одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на
општина Пехчево за 2014 година;
23. Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2014 година;
24. Одлука за усвојување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Пехчево за 2014 година;
25. Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2014 година;
26. Oдлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и
моторцикли;
27. Oдлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште);
28. Oдлука за усвојување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните патишта
и улици во општина Пехчево за 2014 година;
29. Oдлука за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево
за 2014 година;
30. Одлука за усвојување на Програмско-финансиски извештај за работа на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,Пехчево;
31. Одлука за формирање на комисја за унапредување на правата на пациентите;
32. Одлука за именување на членови на комисија за унапредување на правата на пациентите.
Broj 08 - 2163/1
Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002)
i ~len 37 stav 1 od Statutot na op[tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op[tina Peh~evo" br.04/09),
Gradona~alnikot na op[tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na oдлуката за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година
2.Se OBJAVUVA оdlukaта за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година {to Sovetot na
op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08 -2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."
br.5/2002), ~len 23 stav 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik
na R.M." br. 61/2004, 96/2004 i 67/2007) i ~len 30 stav 4 od Statutot na Op{tina Peh~evo ("Slu`ben glasnik na
Op{tina Peh~evo br.04/2009), Sovetot na Op{tina Peh~evo na sednicata odr`ana na 26.12.2013 godina, donese

О Д Л У КА
za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina PEH^EVO za 2014 godina

^len 1
Buxetot na Op{tina Peh~evo za 2014 godina (vo ponatamo{niot tekst Buxetot), se izvr{uva spored
odredbite na ovaa Odluka.
^len 2
Buxetot se sostoi od : Osnoven buxet, buxet na samofinansira~ki aktivnosti, buxet na donacii, buxet na
dotacii i buxet na krediti.
^len 3
Korisnicite na sredstvata na Buxetot se dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi koristat
namenski, racionalno i ekonomi~no.
^len 4
Rashodite utvrdeni so buxetot se maksimalni iznosi nad koi buxetskite korisnici ne mo`at da
prezemaat obvrski.
Za da se prezemat novi obvrski do Sovetot na op{tinata mora da se predlo`i nov izvor na sredstva ili
da se predlo`i namaluvawe na drugite rashodi vo srazmeren iznos.
^len 5
Gradona~alnikot na op{tinata ja sledi realizacijata na planot na prihodite i drugite prilivi na
osnovniot buxet na op{tinata.
Dokolku vo tekot na izvr{uvaweto na Buxetot, Gradona~alnikot na op{tinata oceni deka se neophodni
pozna~ajni preraspredelbi na odobrenite sredstva so buxetot ili deka realizacijata na prihodite i drugite
prilivi zna~itelno otstapuvaat od planot, mu predlaga na Sovetot na op{tinata izmenuvawe i dopolnuvawe na
Buxetot.
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^len 6
Prenamenata vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite korisnici ja odobruva Sovetot na
op{tinata.
Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo Buxetot na buxetskiot korisnik, korisnikot mo`e da vr{i
preraspredelba me|u rashodnite stavki, programi i potprogrami po prethodno odobruvawe od Sovetot na
op{tinata.
^len 7
Buxetskite korisnici, vo uslovi koga vo buxetot na samofinansira~ki aktivnosti, buxetot na donacii
ili buxetot na dotacii, planiranite prihodi i drugi prilivi ne se realiziraat odnosno se realiziraat nad
planiraniot iznos, dostavuvaat barawe za namaluvawe/zgolemuvawe na planot na prihodite i drugite prilivi i
planot na odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi Gradona~alnikot gi dostavuva do Sovetot na op{tinata na
odobruvawe.
^len 8
Buxetskite korisnici po usvojuvaweto na Buxetot izgotvuvaat godi{en finansiski plan po kvartali za
koristewe na odobrenite sredstva. Koristeweto na sredstvata vo daden kvartal buxetskiot korisnik go
izvr{uva vrz osnova na finansiskiot plan po meseci.
^len 9
Isplata na platite na vrabotenite vo Op{tinata i vrabotenite vo osnovnoto obrazovanie, detskata
gradinka, domot na kulturata i javnata lokalna biblioteka, }e se izvr{uvaat vo ramkite na obezbedenite
sredstva vo Buxetot na Op{tinata, odnosno visinata na platite se utvrduva soglasno Zakonot za isplata na
platite vo Republika Makedonija (Sl. vesnik na RM broj 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08
i 92/09) i Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za plata i drugi nadomestoci na pratenicite vo
Sobranieto na R.Makedonija i drugite izbrani i imenuvani lica vo Republikata (Sl. vesnik na RM broj 38/91,
23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 i 97/10) i toa za imenuvani lica pojdovna osnova za presmetuvawe na
platata e 25.726 denari, zapo~nuvaj}i od plata za mesec januari 2014 godina dodavaj}i go postojniot koeficient
i minatiot trud na imenuvaniot funkcioner, a na vrabotenite platata }e se presmetuva vrz osnova na
utvrdenite bodovi za obrazovanie i zvawe. Vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici za 2014
godina iznesuva 73,8 denari i }e se primenuva so isplatata na platata za mesec januari 2014 god.(Sl. Vesnik na
RM br.14/2012). Za vrabotenite bez status na dr`avni slu`benici , presmetuvaweto i isplatuvaweto na platite
}e se vr{i soglasno va`e~kite zakonski propisi za niv. Za vrabotenite vo lokalnite javni ustanovi,
presmetkata i isplatata na plati ke se vr{i spored Upatstvoto za primena na presmetka i isplata na plata na
vraboteni vo institucii - buxetski korisnici.

Член 10
Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est meseci i vo slu~aj na pote{ki posledici od elementarni
nepogodi vo smisla na Zakonot za za{tita i spasuvawe i drugi slu~ai na vraboteniot vo Op{tinata i lokalnite
javni ustanovi, mu se isplatuva pomo{ vo visina od edna posledna isplatena prose~na mese~na plata vo organot
kade {to e vraboten.
Nadomestokot za otpremnina za penzionirawe na vrabotenite vo op{tinata i lokalnite javni ustanovi
se ispla}a vrz osnova na ~len 9 stav 1 alinea 2 i stav 2 od Zakonot za isplata na platite.
Site isplati na pogore navedenite nadomestoci se vr{at vrz osnova na prethodno oformena i
kompletirana dokumentacija i doneseno Re{enie od strana na Gradona~alnikot na Op{tinata.
Член 11
Vo slu~aj na smrt na vraboten vo op{tinata ili lokalnata javna ustanova, na negovoto semejstvo mu
pripa|a pari~na pomo{ vo iznos od 30.000,00 denari.
Na vraboteniot, vo slu~aj na smrt na ~len od negovoto potesno semejstvo (roditel, bra~en drugar, deca
rodeni vo brak ili von brak, posinocite, posvoenite deca i decata zemeni na izdr`uvawe), dokolku `iveel
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vo zaednica, mu pripa|a pari~na pomo{ vo visina od 15.000,00 denari po semejstvo. @iveeweto vo zaednica
podrazbira vraboteniot i ~lenot na potesnoto semejstvo da se so mesto na `iveewe na ista adresa, {to se
doka`uva so soodveten dokument za identifikacija (li~na karta ili paso{).
Navedenite nadomestoci se isplatuvaat po prethodno dostaveno barawe.
^len 12
Mese~niot nadomestok na ~lenovite na Sovetot se utvrduva vo visina od 40% od prose~nata mese~na
neto plata vo Republikata isplatena vo prethodnata godina, a nadomestokot za dnevnite i patni tro{oci }e im
se isplatuvaat spored propisite koi se odnesuvaat na dr`avnite slu`benici.
Mese~niot nadomestok za Pretsedatelot na Sovetot za rakovodewe i organizirawe na rabotata na
Sovetot, {to }e go prima, }e bide zgolemen za 30% od mese~niot nadomestok {to }e go primaat drugite ~lenovi
na Sovetot na Op{tinata.
Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite na Sovetot se isplatuva za prisustvo na najmalku edna
sednica na Sovetot vo tekot na mesecot.
Ako ~len na Sovetot ne prisustvuval na niedna sednica na Sovet vo tekovniot mesec, vo toj slu~aj ne mu
se isplatuva nadomestok za prisustvo na sednica.
Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite ne se isplatuva dokolku Sovetot vo tekovniot mesec ne
odr`al sednica.
Чlen 13
Koristeweto na sredstvata od buxetot na op{tinata za vr{ewe na funkciite na buxetskite korisnici
se nabavuvaat so fakturi vo koi posebno se iska`uvaat rashodite po pooddelni stavki, po~ituvaj}i gi odredbite
od Zakonot za javnite nabavki.
Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi mo`e da se vr{i i so smetkopotvrdi vo slu~aj koga za
rashodite ne mo`e da se izdade faktura i samo vo ograni~eni poedine~ni iznosi vo protivvrednost od 6.000,00
denari kade zadol`itelno mora da bide prilo`ena fiskalna smetka, pri {to rashodite treba da bidat
iska`ani po klasifikacija na soodvetniot rashod.
^len 14
Nadomestokot za dnevnica za slu`beno patuvawe vo Republikata bez tro{ocite za no}evawe iznesuva
500,00 denari.
Dokolku patuvaweto traelo pove}e od 12 ~asa se isplatuva cela dnevnica.
Za patuvawe od 8 do 12 ~asa se isplatuva 50% od utvrdeniot iznos vo stavot 1 od ovoj ~len.
Dokolku na vraboteniot mu se obezbedeni no}evawe, prevoz i hrana mu sleduvaat 20% od utvrdeniot
iznos vo stav 1 od ovoj ~len.
^len 15
Za sredstvata utvrdeni vo buxetot na op{tinata vo ramkite na rezervite (postojana rezerva), odlu~uva
Sovetot na op{tinata, a gi izvr{uva Gradona~alnikot, a za koristewe na sredstvata do 50.000,00 den. odlu~uva
Gradona~alnikot.
Za iskoristenite sredstva Gradona~alnikot e dol`en da podnese godi{en izve{taj za koristeweto na
sredstvata od rezervite.
^len 16
Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i rasporedeni vo pooddelnite programi i potprogrami gi izvr{uva
Gradona~alnikot na op{tinata.
^len 17
Isplatata na plati vo lokalnite javni ustanovi ja kontrolira i odobruva Ministerstvoto za finansii.
Op{tinata e dol`na do krajot na mesecot za koj se vr{i isplata na plati, do nadle`noto ministerstvo i
Ministerstvoto za finansii da dostavi barawe za odobruvawe na sredstvata za plati, kon koe }e gi prilo`i i
obrascite PDD-MP i MP-a, kopija od rekapitulacijata na plati, Obrazec F-1 za brojot na vrabotenite po ime
i prezime i plati kako i drugi podatoci vo pi{ana i elektronska verzija za odnosniot mesec za koj se odnesuva
isplatata, no i PRILOG broj 6 kako i MPIN izdaden od UJP.
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^len 18
Buxetskite korisnici mo`at da vrabotuvaat novi rabotnici i da popolnuvaat isprazneti rabotni mesta
samo pod uslov ako za toa se obezbedeni sredstva od Buxetot na op{tinata. Za obezbedenite sredstva
Gradona~alnikot na op{tinata dava pismeno izvestuvawe, po prethodno dadeno pozitivno mislewe od
Agencijata za dr`avni slu`benici na aktite za sistematizacija.
^len 19
Koga prihodite {to mu pripa|aat na Buxetot se pogre{no uplateni ili se naplateni vo iznos pogolem
od utvrdeniot, pogre{no ili pove}euplateniot iznos se vra}a prvostepeno na tovar na vidot na prihodite na
koi se uplateni, a dokolku takvi prihodi nema, toga{ na tovar na drugite prihodi na Buxetot.
Povratot na pogre{no/pove}euplatenite prihodi se vr{i so Re{enie na Gradona~alnikot, osven vo
slu~aite kade nadle`nosta im pripa|a na drugi organi.
^len 20
Buxetot na Op{tinata Peh~evo se izvr{uva od 01.01.2014 do 31.12.2014 godina.
^len 21
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Peh~evo", a }e
se primenuva od 01 Januari 2014 godina.
Broj 07 -2119/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.za objavuvawe одлуката за усвојување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година;
2. Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година, {to сovetot na
општина Пехчево ја донесе na svojata 5-ta sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08 - 2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен vесник на РМ “ бр.5/2002) и член 30
став 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Службен гласник на општина Пехчево“ бр.4/2009), советот на општина
Пехчево на својата 5-та седница ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 05/2013

6

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува буџетот на општина Пехчево за 2014 година доставен од страна на
градоначалникот.
Член 2
Буџетот на општина Пехчево за 2014 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07- 2118/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.za objavuvawe na оdlukaта za усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево- трет квартал;
2.Se OBJAVUVA Одлуката за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево- трет квартал {to Sovetot na
op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013godina.
Broj 08 - 2163/1
36.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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.5/02”) 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 5-та редовна седница одржана на ден 26.12.2013 додина ја донесе следната:

ОДЛУКА
За усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за трет квартал ЈануариСептември за 2013 година
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево
за период Јануари-Септември 2013 година.
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период Јануари-Септември 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 - 2121/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donesе
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na Одлуката за висината за на благајничкиот максимун за 2014.
2. Se OBJAVUVA одлуката за висината на благајничкиот максимун за 2014 што Sovetot na op{tina Пехчево ja
donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа ба член 20 од Законот за платен промет(,, Службен весник на РМ,, 113/07...11/12, член 36 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на Р.М бр.05/02”) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина
Пехчево (,, Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09,,), Советот на општина Пехчево својата 5-та редовна седница
одржана на 26.12.2013 година донесе:

ОДЛУКА
за висината на благајничкиот максимум за 2014 година

~len 1
Благајничкиот максимум за 2014 година се утрвдува во износ од 50.000,00 илјади денари.
~len 2
Остварениот прилив на парични средства во благајната од дневен парар и по други основи ќе се уплатува на
трезорска сметка истиот ден или најдоцна наредниот работен ден.
~len 3
Оваа одлука ќе стапи во сила со објавувањето во службен гласник на општина Пехчево.

Broj 07 - 2122/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Za objavuvawe одлуката за именување нa членови на Управен одбор на ЈКП Комуналец-Пехчево
2.Se OBJAVUVA oдлуката именување нa членови на Управен одбор на ЈКП Комуналец-Пехчево шto Sovetot na
op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
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Peh~evo

Игор Поповски s.r.

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 5-та редовна седница одржана на 26.12.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за именување на членови на Управен одбор ЈКП Комуналец-Пехчево
Член 1
Советот на општина пехчево донесе одлука за именување на членови на Управен одбор во ЈКП-Комуналец –Пехчево.
Член 2
Советот на општина Пехчево за членови на Управен одбор ги именувa:
1. Бранко Марковски
2. Иван Аџиски
3. Благојчо Јовевски
4. Александра Величкова
5. Бранко Пешански
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07 - 2123/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.зa objavuvawe na одлуката за покачување на комуналната услуга-снабдување со вода за пиење
2.Se OBJAVUVA одлуката за покачување на комуналната услуга-снабдување со вода за пиење {to Sovetot na
op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 1 од Измените на Законот за јавните претпријатија (Сл. Весник на РМ бр. 119/13) член 36 став 1 точка
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М бр.05/02), член 22 од Законот
за комунални дејности (Сл.Весник на РМ бр 95/2012), член 6 став 7 од Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води ( Сл.Весник на РМ бр 68/2004) 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 покачување на цената за кумунална услуга-снабдување со вода за пиење
Член 1
Се зголемува цената на комуналната услуга-снабдување на вода за пиење за 50% за корисниците во Пехчево,
с.Робово, с.Умлена, с.Чифлик и с.Негрево.
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1.

Корисниците на оваа услуга во Пехчево, с.Робово и с.Умлена ќе плаќаат надоместок по следната цена:
- вода за потрошен м3 за
физички лица (домаќинства)..............................................................26,40 денари

2.

Корисници на оваа услуга во с.Чифлик и с.Негрево ќе плаќаат надоместок по следната цена:
- вода за потрошен м3 за
физички лица (домаќинства)................................................................21,60 денари

3.

Правните лица и корисниците кои користат вода за бавчи (градини,ливади) и плевни ќе плаќаат надоместок
по следната цена:
- вода за потрошен м3 вода за правни лица
и бавчи (градини и ливади).................................................................52,80 денари
Член 2
Покачувањето на водата е согласно со порастот на трошоците.

Член 3
Одлуката е составен дел на Правилникот за висината на цените и начинот на плаќање на комуналните услуги во ЈКП
,,Комуналец,,-Пехчево бр.0701-132/1 од 23.05.2008 година.
Член 4
Оваа одлука влегува на сила со објавувањето во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-2124 /1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
Стојче Стефановски s.r.

_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe oдлуката за усвојување на програма за работа на ЈКП- Комуналец Пехчево за 2014 година
2.Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на програма за работа на ЈКП- Комуналец Пехчево за 2014 година,{to
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-ta sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М бр.05/02) и член 30 став 1
точка 27 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 усвојување на Програмата за работа на ЈКП Комуналец-Пехчево
Член 1
Советот на општина пехчево донесе одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП-Комуналец Пехчево
Член 2
Програмата за работа на ЈКП-Комуналец Пехчево е составен дел од оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Broj 07 - 2125/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na Одлуката за именување на членови на управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, Пехчево
2.Se OBJAVUVA odlukata за именување на членови на управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, Пехчево {to
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-ta sednica odr`ana na den 26.012.2013 godina.

Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 114 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на Р.М бр 23/13), 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 5-та редовна седница одржана на 26.12.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за именување на членови на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,,-Пехчево
Член 1
Советот на општина пехчево донесе одлука за именување на членови на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,,Пехчево.
Член 2
Советот на општина Пехчево за членoви на Управен одбор ги именува:
1. Тренчевска Александра
2. Трајче Апостолов
3. Биљана Каракашовска
Член 3
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години, со право на реизбор.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07 - 2126/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
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R E [ E N I E
1.За објавување на одлуката за продавање на возило во сопственост на општина Пехчево марка БМВ 323 ci година на
произвоство 2000 год. со регистарски таблици St 855-ti;
2.Se OBJAVUVA oдлуката за продавање на возило во сопственост на општина Пехчево марка БМВ 323 ci година на
произвоство 2000 год. со регистарски таблици St 855-ti;{to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa
sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo
.

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М бр.05/02) и член 30
став 1 точка 30 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 продавање на возило во сопственост на општина Пехчево,марка БМВ 323 ci
година на произвоство 2000 со регистарски таблици St 855-ti
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за продавање на службено возило во сопственост на општина
Пехчево марка БМВ
Член 2
Се задолжува градоначлникот на општина Пехчево во спроведувањето на оваа одлука да ги запази позитивните
законоски прописи.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на обајвување во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07 - 2127/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe на одлуката за продавање на парно-котел на дрва во сопственост на општина Пехчево;
2. Se OBJAVUVA оdlukata за продавање на парно-котел на дрва во сопственост на општина Пехчево, {to
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М бр.05/02) и член 30
став 1 точка 30 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 продавање на парно-котел na дрва во сопственост на општина Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за продавање на парно-котел на дрва во сопственост на општина Пехчево.
Член 2
Се задолжува градоначлникот на општина Пехчево при спроведувањето на оваа одлука да ги запази позитивните
законоски прописи.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на обајвување во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07 - 2128/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na Одлуката за усвојување на програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности
заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево.

2.Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности
заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese
na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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.512002) и член 30 од
Статут на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр.04/09), Советот на општина Пехчево на редовната
седница одржана на ден 26.12.2013 година донесе
О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на
животната средина при општина Пехчево за.
2014год.

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа 'на Одделението за урбанизам, комунални
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работи и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2014 год.
Член 2
Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина
при општина Пехчево за 2014 год е составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето а ќе се објави во "Сл.Гласник на општина

Пехчево"

Broj 07-2129/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата
војавниот општински превоз на тереторијата на општина Пехчево
2.Se OBJAVUVA оdlukata за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во
јавниот општински превоз на тереторијата на општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 54 став 1 алинеја 4 од Законот за превоз на патниот сообраќај (Сл. весник на РМ бр. 68/2004) Советот
на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12 2013 год. , донесе:
О Д Л У К А
За определување на цената на такси стојалишта, автобуски станици и стојалишта во јавниот општински превоз
на територијата на општина Пехчево
Член 1
Со оваа одлука се определува цената за обележување и одржување на такси станиците и стојалиштата и обележување
и одржување на автобуски станици и стојалишта на подрачјето на општина Пехччево.
Член 2
Висината на цената од член 1 на оваа одлука, по возило, а со важност од 1 (една ) година изнесува како што е утврдено
во табела број 1:
Вид на возило
Вид на општински превоз на патници
Цена во денари
Патничко возило-автомобил
Комби возило 8+1
Минибус до 19 седишта
Автобуси

Авто-такси превоз на патници
Посебен и линиски превоз на патници
на територија на општината
Посебен и линиски превоз на патници
на територијата на општината
Посебен и линиски превоз на патници
на територијата на општината
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12.000,00
18.000,00
24.000,00
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Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука се уплаќаат на сметка на Буџет на општина . Начинот на плаќаље со регулира со
договор кој се потпишува по добивање на лиценца за вршење на јавен превоз. При спроведување на оваа одлука се
применуваат одредбите од Законот за превоз на патниот сообраќај.
Член 4
Надзор над спроведување на оваа одлука врши оделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната
средина и ЛЕР при општина Пехчево
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување а ќе се објави во службен
Broj 07 -2130/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и определување
на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2014 година
2. Se OBJAVUVA оdlukata за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и определување
на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2014 година, {to сovetot na op{tina Пехчево ja
donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл. гласник на опптина Пехчево ,, бр. 04/2009), Врз основа на член 3 став 1 точка 3,
член 10 точка 3 и член 11 од Законот за комунални такси (Сл. весник на РМ бр. 61/04),Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 26.12.2013 година донесе:

О Д Л У К А
За користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и одредување на минимална површина
за фрижидери
пред деловните објекти за 2014год.

Член 1
За користење на просторот пред деловните простории-јавни површини(угостителски објекти, кафичи, ресторани,
сендвичари и слични објекти) за вршење на дејност се одредува тарифа за комунална такса по м2 (метар квадратен) за
завземена површина во висина од 5,00 денари дневно.
Член 2
За поставување на фрижидери за сладолед, тезги,подвижни објекти (колички) објекти за продажба на разни видови
слатки и бели пецива, и друго надвор од деловните објекти, плоштади се наплаќа по м2 (метар квадратен) за завземена
површина во висина од 30,00 денари дневно.

Член 3
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Просторот пред деловната просторија што се користи за вршење на дејноста се определува со сезонско посебно
решение.
Член 4
Наплатата на такса се врши од корисникот на сметка на Буџетот на општина Пехчево на соодветната сметка во
рамки на трезорска сметка.
Член 5
Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево .
Broj 07-2131/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2014 година.
2.Se OBJAVUVA оdlukata за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2014 година {to
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл. гласник на опптина Пехчево ,, бр. 04/2009), Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 26.12.2013 година донесе:

О Д Л У К А
За отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот
За 2014год.

Член 1
Советот на општина Пехчево по предлог на Оделението за оппшти работи, финансии – ЛЕР , односно делот за
администрирање и наплата на локални даноци и комунални такси, донесе Одлука за отпис на побарувања од правните
лица по две години а за физички лица по пет години .
Член 2

Одлуката се донесува поради задолженијата кои се водат во софтверот за локални даноци и такси на веќе
ликвидирани и непостоеќки фирми, како и починати физичкилица-обврзници за данок на имот и според Законот за данок
и поради тие причини не можат да се наплатат.
Член 3
Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево .
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Broj 07-2132/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Za objavuvawe одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2014 година.
2.Se OBJAVUVA оdlukata за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2014 година {to Sovetot na
op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член 5 став 2
од Законот за даноци на имот (,,Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) член 30 oд Статутот на општина Пехчево (,,Сл. гласник на
општина Пехчево ,,Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12.2013 година донесе :

О Д Л У К А
За утврдување на висината на стапката на данок на имот
за 2014год.
Член 1
Се утврдува стапката на данок на имот во висина од 0,10% од пазарната вредност на имотот.
Член 2
Обврзникот на данок на имот е пртавно и физичко лице сопственик на имот, корисник на имот,плодоуживател на
имот.
Член 3

Наплатата на данок на имот ќе се врши на сметката на Буџет на оптина Пехчево во рамките на трезорската сметка..
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 07-2133/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.za objavuvawe одлуката за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2014 година.
2. Se OBJAVUVA одлуката за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2014 година, {to
сovetot na општина Пехчево ја донесе na svojata 5-ta sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08 - 2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член 5
став 2 од Законот за даноци на имот (,,Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) член 30 oд Статутот на општина Пехчево (,,Сл.
гласник на општина Пехчево ,,Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12.2013 година
донесе :
О Д Л У К А
За утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности зa 2014год.

Член 1
Се утврдува стапката на данок на недвижности во висина од 3% од пазарната вредност на имотот..
Член 2
Обврзникот на данок на промет на недвижности е правно и физичко лице – продавач на недвижности, а по исклучок
обврзник може да биде и правно и физичко лице – купувач на недвижноста, доколку во договорот за купопродажба на
недвижноста е договорено данок на промет на недвижноста да го плати купувачот..
Член 3

Наплатата на данок на наследство и подарок ќе се врши на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на
трезорска сметка..
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-2134/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.za objavuvawe na одлуката за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање.
2.Se OBJAVUVA одлуката за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање {to Sovetot na
op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013godina.

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 05/2013
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Broj 08 - 2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член 85
точка 1,3 и 5 од Законот за градење (,,Сл. весник на РМ бр. 99, 100, 101/2011) и член 30 од Статутот на општина Пехчево ,
(,,Сл. гласник на општина Пехчево ,, бр. 04/09) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 26.12.2013 година
донесе :
О Д Л У К А
За формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање

Член1
Се формира комисија за објекти кога постои опасност од уривање на истите во општина Пехчево.
Член 2
Комисијата се состои од три члена и тоа:
1.
2.
3.

Рунтевски Димитар – Претседател;
Стамболиска Светлана – Член ;
Поповски Трајче – Член ;
Член 3

Комисијата има за задача да ја спроведува Одлуката и работи според член 99 од Законот за градење (;;Сл.
весник на РМ,, Бр. 99, 100, 101/11).
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник на општина Пехчево.
и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-2135/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Za objavuvawe на одлуката за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводи и
канализации во општина Пехчево за 2014 година

2. Se OBJAVUVA одлуката за за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводи и
канализации во општина Пехчево за 2014 година, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa
sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ"
Бр.5/2002) и член 30 точка 13 од Статут на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр.04/09),
Советот на општина Пехчево на редовната седница одржана на ден 26.12 2013 година донесе

О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводи и
канализации во општина Пехчево за 2014 год.

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
водоводи и канализации во општина Пехчево за 2014 год.
_ Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводи и канализации во општина Пехчево
за 2014 год. е составен дел од оваа Одлука.
Член 2
Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето а ќе се објави во "СЛ.Гласник на општина Пехчево"
.

Broj 07 - 2136/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Za objavuvawe на одлуката за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2014 година
2.Se OBJAVUVA одлуката за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2014 година шto Sovetot
na op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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) член 2, став 1
и 2 член 3,5,7 и 10, точка 3 од Законот за комунална такса (Сл. весник на РМ бр. 61/04) и член 30 од Статутот на општина
Пехчево (,,Сл. гласник на опптина Пехчево ,, бр. 04/2010), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден
26.12.2013 година донесе:

О Д Л У К А
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За плаќање фирмарина, односно назив на деловна просторија
За 2014год.
Член 1
За плаќање на фирма , односно назив на деловна просторија на физички лица кои вршат дејност од 2.000,00 денари .
Член 2

За плаќање на фирма, односно назив на деловна просторија на физички лица кои вршат дејност, а данокот го плаќаат
во паушален износ од 500,00 денари.
Член 3
За плаќање на фирма, односно назив на деловни простории на трговски друштва и други правни лица од областа на
производство, промет и услуги, освен за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува 2.000,00
денари, изнесува 6.000,00денари
Член 4
Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево .
.
Broj 07-2137/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
Стојче Стефановски s.r.

______________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Зa objavuvawe na одлуката за усвојување на програмата за јавно осветлување на општина Пехчево за 2014 година
2.Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на програмата за јавно осветлување на општина Пехчево за 2014 година е {to
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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.5/2002) и член 30 точка 12 од Статут на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр.04/09),
Советот на општина Пехчево на својата 5-та редовната седница одржана на ден 26.12.2013 година донесе
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О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за јавно осветлување на општина Пехчево за 2014 гоц.

член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за јавно осветлување на општина Пехчево за
2014 год.
-

Програмата за јавно осветлување на општина Пехчево за 2014 год е составен дел од оваа Одлука.
член 2

Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето а ќе се објави во "Сл.Гласник на општина
Пехчево" .
Broj 07-2138 /1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
Стојче Стефановски s.r.

_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински
мрши за 2014 година.
2.Se OBJAVUVA одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински
мрши за 2014 година {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-ta sednica odr`ana na den 26.12.2013
godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на Правилникот за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на
животински мрши (Сл.Весник на СРМ бр 5/79 год), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 26.12.2013
година донесе:
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ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА
НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЖИВОТИНСКИ МРШИ за 2014год.
Член 1
За потребите на општина Пехчево потребно е донесување на Одлука за изградба на објект за нештетно отстранување на
животински мрши (септичка јама ) и определување на локација за изградба на истата.
Член 2
За изградба на септичката јама се определува локација на влезот од јужната страна на градската депонија која ќе биде
надвор од мрежата на истата, објектот за нештетното отстранување на животинските мрши ќе биде изградена спрема
членот 4 и 8 од Правилникот донесен за условите и начинот за изградба на такви објекти.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување , а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 07 - 2139/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на
општина Пехчево за 2014 година
2.Se OBJAVUVA odlukata за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на
општина Пехчево за 2014 година {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-ta sednica odr`ana na den
26.012.2013 godina.

Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 05/02)
член 5 став 2 од Законот за даноци на имот (,,Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) член 30 oд Статутот на општина Пехчево
(,,Сл. гласник на општина Пехчево ,,Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12.2013
година донесе :
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О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ЗАНИМАЊА
И ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2014
Член 1
Општина Пехчево како дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општината ги
определува следните занимања.
-

Поправка на часовници и накити
Ковач
Лимар
Поправка на обувки и производи од кожа
Клучар
Самарџија
Грнчар
Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,, Службен гласник на Општина
Пехчево.
Broj 07 -2140/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.За објавување на одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2014 година
2.Se OBJAVUVA oдлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2014 година {to
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo
.

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член 5
став 2 од Законот за даноци на имот (,,Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) член 30 oд Статутот на општина Пехчево (,,Сл.
гласник на општина Пехчево ,,Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12.2013 година
донесе :

О Д Л У К А
За утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок
за 2014 год
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Член 1
Се утврдува стапката на данок на наследство и подарок за обврзник од втро бнаследен ред во висина од 3% од
пазарната вредност, а за обврзник од трет наседен ред или обврзник кој нее во сродство со оставителит, данокот се
пресмертува по стапка од 4% од пазарната вредност..
Член 2
Обврзникот на данок на наследство и подарок е физичко и правно лице кое наследува имот, како и физичко и правно
лице кое прима имот на подарок во земјата и странство.
Член 3

Наплатата на данок на наследство и подарок ќе се врши на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на
трезорска сметка..
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07 - 2141/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.04/09), Gradona~alnikot
na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe на одлуката за усвојување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Пехчево за 2014 година
2. Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Пехчево за 2014 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013
godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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.5/2002) и член 30 од
Статут на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр 04/2009, Советот на општина Пехчево на
редовната седница одржана на ден 26.12.2013 година донесе
О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пехчево за 2014
година.

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште на територијата на
општина Пехчево за 2013 год.
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Член 2
;.. Програмата за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Пехчево за 2013 год е
составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила со објавувањето во "Сл.Гласник на општина Пехчево" .
Broj 07 -2142/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2014 година.
2. Se OBJAVUVA оdlukata за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2014 година {to
Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 397 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта (,,Сл. Весник на РМ, бр. 14/98,38/82 и
38/04) врз основа на член 30 точка 8 од Статутот на оптина Пехчево бр. 04/2009, Советот на општина Пехчево на својата
редовна седница одржана на 26.12.2013година донесе:

О Д Л У К А
ЗА ПОСЕБНИ СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКИ
МЕРКИ ЗА ЗАБАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ
за 2014 год.
Член 1
Со оваа Одлука се определува сообраќајно технички параметри кои треба да ги исполнуваат посебните
технички и други мерки за забавување на сообраќајот, нивните технички карактеристики, местата и начинот на нивното
поставување и начинот на обележување со соодветна сообраќајна сигнализација во Пехчево.
Член 2
Посебните сообраќајни технички средства за забавување на сообраќајот и безбедноста на пешаците ќе се
постават на регионалните улици и тоа ул . ,, Борис Кидрич,, и ул. ,, Истра,,
Член 3
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Посебните технички сретства ќе се постават на ул. ,, Борис Кидрич,, на местотоспроти ДТВ ,, Партизан,, и
спроти старата Месна канцеларија во Пехчево, на ул. ,, Истра,, спроти куќата на Маноил Сасански, Истите технички
сретства ќе бидат обележени на лице место со сите обележија и сигнализации спрема членот 10 и 11 што ги налага.
Одлуката влегува во сила, од денот на нејзиното донесување а ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина
Пехчeво.
Broj 07-2143/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила
и моторцикли
2. Se OBJAVUVA оdlukata за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила
и моторцикли {to Sovetot na op{tinata ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 , член 11 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуиправа (Сл. весник на
РМ бр. 05/02)член 2 став 2 и член 20 став 1 тарифен број 1 од Законот за комунални такси (;;Сл. весник на РМ,, бр. 61/04)
и член 30 од Статутот нза општина Пехчево бр. 04/09, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден
26.12.2013 год. донесе
ОДЛУКА
за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси
специјални возила и мотоцикли
Член 1
За користење на улици со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли се утврдува
тарифа за комунални такси во општина Пехчево и тоа :
-за патнички возила до 1000 кубика ....................................... 50,00 денари.
-за патнички возила од 1000 до 1300 кубика ........................ 80,00 денари.
-за патнички возила од 1300 до 1500 кубика ....................... 100,00 денари.
-за патнички возила од 1500 до 1800 кубика ....................... 200,00 денари.
-за патнички возила над 1800 кубика ................................... 300,00 денари.
-за товарни возила по тон носивост ...................................... 100,00 денари.
-за автопбуси и др. Возила што служат за првоз на патници ...500,00 денари.
-за специјални возила ............................................................
50,00 денари
-за сите видови на мотоцикли ..............................................
50,00 денари.
Член 2
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Наплатата на таксата ја врши органот надлежен за регистрација на возила и ја уплатува на сметка на Биџетот на
општина Пехчево во рамките на трезорската сметка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пехчево,,

Broj 07-2144/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe наOдлуката за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште).
2.Se OBJAVUVA оdlukata за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште), {to
сovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член
5 став 2 од Законот за даноци на имот (,,Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) член 30 ОД Статутот на општина Пехчево (,,Сл.
гласник на општина Пехчево ,,Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12 2013 година
донесе :

О Д Л У К А
За утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште)

Член 1
Со оваа одлука се усвојуваат критериумите за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот земјоделско
земјиште која пазарна вредност ќе служи како основица за пресметување на данок на промет на недвижен имот за 2014
година
Член 2
Критериумите за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот земјоделско земјиште која пазарна вредност
ќе служи како основица за пресметување на данок на промет на недвижен имот за 2014 година се составен дел на оваа
одлука.
Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
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Broj 07-2146/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за усвојување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици во општина Пехчево за 2014 година.
2.Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните патишта
и улици во општина Пехчево за 2014 година {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica
odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina 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.51/02) и член 30 од Статут на општина Пехчево ("Сл.гласник на општина Пехчево" Бр. 04/09), Советот на
општина Пехчево на својата редовна седница одржана на ден 26.12.2013 година донесе

О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици во општина Пехчево за 2014 гоц.

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за изградба реконетрукција и одржување на
локалните патишта и улици во општина Пехчево за 2014год.
Член 2

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на лкалните патишта и улици во општина Пехчево
за 2014 год е составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето а ќе се објави во "Сл.Гласник на општина
Пехчево" .

Broj 07-2147/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese

R E [ E N I E
1.Za objavuvawe одлуката за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за
2014 година.
2.Se OBJAVUVA одлуката за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево
за 2014 година {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013
godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09) Советот на општина Пехчево на редовната
седница одржана на ден 26.12.2013 година донесе:
О Д Л У К А
За купување, отуѓување и оптоварување на
недвижен имот на сопственост на општина Пехчево
за 2014год.

Член 1
Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може општина Пехчево да купува, отуѓува и оптоварува недвижен
имот во сопственост на општина Пехчево.
Член 2
Се задолжува Комисијата со донесување на оваа Одлука да веднаш отпочне со работа.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина Пехчево.
Broj 07-2148/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i
~len 37 stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo
("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003),
Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo donesе
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R E [ E N I E
1.Za objavuvawe на одлуката за усвојување на Програмско-финансиски извештај за работа на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,Пехчево
2.Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на Програмско-финансиски извештај за работа на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,Пехчево), {to сovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 36 став1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М бр.05/02) и член 30 став 1
точка 27 од Статутот на општина Пехчево, советот на општина Пехчево на својата 5-та редовна седница одржана на
26.12.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмско-финансиски извештај за работа на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,-Пехчево
Член 1
Советот на општина пехчево донесе одлука за усвојување на Програмско финансискиот извештај за работа на ОУМБ
,,Кочо Рацин,,-Пехчево
Член 2
Програмско-финансискот извештај за работа на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,-Пехчево е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Broj 07-2149/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe na одлуката за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите.
2.Se OBJAVUVA одлуката за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите {to Sovetot na
op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за заштита на правата на пациентите (Сл.Весник на Р.М бр. 82/1308, 12/09,
53/11), член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М бр.05/02) и член 30 став 1 точка 36 од
Статутот на општина Пехчево, советот на општина Пехчево на својата 5-та редовна седница одржана на 26.12.2013 година
ја донесе следната:
ОДЛУКА
за формирање на комисија за унапредување на правата на пациентите

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 05/2013

31

Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-2150/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
26.12.2013 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna samouprava ("Sl. Vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 37
stav 1 od Statutot na op{tina Peh~evo ("Sl. Glasnik na Op{tina Peh~evo" br.4/2003), Gradona~alnikot na
op{tina Peh~evo donese
R E [ E N I E
1.Za objavuvawe на одлуката за именување на членови на Комисија за унапредување на правата на пациентите.
2.Se OBJAVUVA одлуката за именување на членови на Комисија за унапредување на правата на пациентите {to
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 5-тa sednica odr`ana na den 26.12.2013 godina.
Broj 08-2163/1
26.12.2013 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Врз основа на член ,39,40,41,42 и 43 од Законот за заштитана правата на пацинтите (Сл.Весник на Р.М бр.82/2008,12/2009
и 53/2011), член 39 став 1 од Законот за заштита на правата на пациентите (Сл.Весник на Р.М бр. 82/1308, 12/09, 53/11),
член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М бр.05/02) и член 30 став 1 точка 36 од
Статутот на општина Пехчево, советот на општина Пехчево на својата 5-та редовна седница одржана на 26.12.2013 година
ја донесе следната:
ОДЛУКА
за именување на членови на комисија за унапредување на правата на пациентите
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за формирање на комисија за унапредување на правата на пациентите.
Член 2
За членови на комисијата за унапредување на правата на пациентите, советот на општина Пехчево ги именува:
- Биљана Каракашева-Димовска
- Јасминка Пашалиска
- Нада Симовска
- Руска Синдраковска
- Блаже Гогушевски
- Драган Тренчевски
- Данка Станоевска
- Добринка Митринска
- Трајан Цековски
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавуање во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Broj 07-2151/1
26.12.2013 god.
Peh~evo
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