СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Понеделник 26 маj 2014 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево

ПЕХЧЕВО
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.02

Год.2014

Уредува:
Стручна служба при
Општина Пехчево
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година-Ребаланс на буџетот;
Одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за
извештајниот период за квартал 01.01.2014031.03.2014 година;
Одлука за давање на користење Спортската сала ,,Јане Сандански,, на ООУ ,,Ванчо Китанов,,- Пехчево;
Одлука за давање на согласност на одлуката на наставничкиот совет на ООУ Ванчо Китанов Пехчево за
прогласување на патронен ден на училиштето 21 мај-денот на смртта на херојот Ванчо Китанов;
Одлука за продавање на движна ствар-службено возило Марка БМВ, 323 ci година на произвоство 2000 со
регисарски таблици St-855-ti во сопственост на општина Пехчево;
Одлука за купување движна ствар-службено возило за потребите на општина Пехчево;
Одлука за усвојување Општинска Стратегија за климатски промени, со климатски профил на општината и
општински инвентар на стакленички гасови, кои се составен дел од стратегијата;
Одлука за усвојување на СЕА (Стратегиска оценка на влијание врз животната средина) на општинската
Стратегија за Климатски Промени;
Одлука за усвојување на Мониторинг група за Спроведување на Општинската Стратегија за Климатски
Промени;
Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-книги од Проектот ,,Превод на литературни дела на
добитници на Нобелова награда за литература,, на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,-Пехчево;
Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејости;
Одлука за изменување и дополнување на ДУП (Детален урбанистички план) за туристички локалитет вон
населено место ,Равна Река;
Одлука за усвојување на план за ДУП (Детален урбанистички план) на дел од Пехчево за дел од блок 1, дел
од блок 2 блок 4 и блок 5 место викано Чуката, КО Пехчево;
Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за спровесување на Програмата за развој на Источниот
плански регион 2009-2014 за 2013 година;
Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански
регион за 2013 година.
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Број 08-790/2
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 изменување и дополнување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година-Ребаланс на
буџетот
Se OBJAVUVA оdlukaта за изменување и дополнување на буџетот на општина Пехчево за 2014 година-Ребаланс на
буџетот {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Broj 08 -790/2
16.05.2014 год.
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 весник на РМ бр.5/2002”), член
28 став 1 од законот за финансирање на еднициците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ бр.61/2004,
96/2004 и 67/2007)” и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (“ Службен гласник на општина Пехчево
бр.04/2009)”, Советот на општина Пехчево на 7-та седница одржана на 14.05.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година-Реабаланс на буџет
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ги усвојува измените и дополнувањата на Буџетот за 2014 година.
Член 2
Составен дел на оваа одлука се измените и дополнувањата на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 07-772/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 за квартал 01.01.2014 до 31.03.2014год.
Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за
извештајниот период за квартал 01.01.2014031.03.2014 година. {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта
odr`ana na den 14.05.2014 година.
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Broj 08 -790/2
16.05.2014 година
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.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
7-та седница одржана на ден 14.05.12.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за извештајниот период
за квартал 01.01.2014 до 31.03.2014год
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево
за период 01.01.2014 до 31.03.2014 год.

Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период 01.01.2014-31.03.2014 година е составен дел од оваа
одлука.
`
Член 3
Оваа одлука стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-778/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014год.
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 одлуката за давање на користење Спортската сала ,,Јане Сандански,, на ООУ ,,Ванчо Китанов,,Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за давање на користење Спортската сала ,,Јане Сандански,, на ООУ ,,Ванчо Китанов,,Пехчево што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 година.
Broj 08-790/2
16.05.2014 година
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 (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница одржана на 14.05.2014 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на користење спортската сала “Јане Сандански” на ООУ “Ванчо Китанов”- Пехчево

Член 1
Со оваа одлука општина Пехчево ја дава спортската сала ,,Јане Сандански,, на користење на ООУ “Ванчо
Китанов”- Пехчево.
Член 2
Се задолжува Директорот на ООУ “Ванчо Китанов” да се грижи за одржувањето на салата.
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Член 3
Оваа одлука велгува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-773/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 наставничкиот совет на ООУ Ванчо Китанов
Пехчево за прогласување на патронен ден на училиштето 21 мај-денот на смртта на херојот Ванчо Китанов
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на одлуката на наставничкиот совет на ООУ Ванчо Китанов Пехчево
за прогласување на патронен ден на училиштето 21 мај-денот на смртта на херојот Ванчо Китанов, што Sovetot na
op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Broj 08-790/2
16.05.2014 година
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 4 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002) и член 30
став 1 алинеја 25 од Статутот на општина Пехчево (Сужбен гласник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина
пехчево на 7-та седница одржана на ден 14.05.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за давање согласност на одлуката на Наставничкиот Совет на ООУ Ванчо Китанов-Пехчево за прогласување на
патронен ден на училиштето 21-мај денот на смртта на херојот Ванчо Китанов
Член 1
Советот на општина Пехчево дава согласност на одлуката на Наставничкиот Свет на ООУ ,, Ванчо Китанов,,Пехчево бр.02/36/3 од 28.01.2014 година
Член 2
Составен дел од оваа одлука е одлуката на Наставничкиот Совет на ООУ Ванчо Китанов-Пехчево бр.02-36/3 од
28.01.2014 година.
Член 3
Одлука стапува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-783/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 продавање на движна ствар-службено возило Марка БМВ, 323 ci година на произвоство
2000 со регисарски таблици St-855-ti во сопственост на општина Пехчево

Se OBJAVUVA одлуката за продавање на движна ствар-службено возило Марка БМВ, 323 ci година на произвоство
2000 со регисарски таблици St-855-ti во сопственост на општина Пехчево штo Sovetot na op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
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Broj 08-790/2
16.05.2014 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 7-та редовна седница одржана на 14.05.2014 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за продавање на движна ствар-службено возило во сопственост на општина Пехчево,марка БМВ 323 I со
шасија бр.WBABM310X0JH67586
година на произвоство 2000 со регистарски таблици St 855-ti
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за продавање на движна ствар-службено возило во сопственост на
општина Пехчево марка БМВ I со шасија бр.WBABM310X0JH67586, година на производство 2000 со регистарски
таблици St 855-ti.
Член 2
Се задолжува градоначлникот на општина Пехчево спроведување на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на обајвување во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-776/1
15.05.2014 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
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 купување движна ствар-службено возило за потребите на општина Пехчево
Se OBJAVUVА одлуката за купување движна ствар-службено возило за потребите на општина Пехчево {to Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Broj 08-790/2
16.05.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница одржана на ден 14.05.2014 донесе:
ОДЛУКА
за купување на движна ствар-службено возило
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за купување на движа ствар-службено возило.
Член 2
Се задолжува градоначалникот на општина Пехчево за спроведување на оваа Одлука.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-775/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 на одлуката за усвојување на Општинска Стратегија за климатски промени, со климатски профил
на општината и општински инвентар на стакленички гасови, кои се составен дел од стратегијата
Se OBJAVUVA Одлуката за усвојување на Општинска Стратегија за климатски промени, со климатски профил на
општината и општински инвентар на стакленички гасови, кои се составен дел од стратегијата, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Broj 08-790/2
16.05.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Општинска Стратегија за климатски промени, со климатски профил на општината и општински
инвентар на стакленички гасови, кои се составен дел од оваа одлука
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја усвојува општинста стратегија за климатските промени, со
климатски профил на општината и општински инвентар на стакленички гасови.
Член 2
Составен дел од оваа одлука е Општинската Стратегија за климатските промени, со климатски профил на
општината и општински инвентар на стаклечнички гасови.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево
Broj 07-782/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 za усвојување на СЕА (Стратегиска оценка на влијание врз животната средина) на
општинската Стратегија за Климатски Промени
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Se OBJAVUVA odlukata за усвојување на СЕА (Стратегиска оценка на влијание врз животната средина) на
општинската Стратегија за Климатски Промени {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den
14.05.2014 godina.
Broj 08-790/2
16.05.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на СЕА (Стратегиска оценка на влијание врз животната средина) на општинската
Стратегија за Климатски Промени
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја усвојува СЕА (Стратегиска оценка за влијание врз животната
средина) на Општинската Стратегија за Климатски Промени.

Член 2
Составен дел од оваа одлука е Општинската е СЕА (Стратегиска оцена за влијание врз животната средина) на
Општинската Стратегија за Климатски Промени.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-774/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 Мониторинг група за Спроведување на Општинската Стратегија за
Климатски Промени
Se OBJAVUVA оdlukaта за усвојување на Мониторинг група за Спроведување на Општинската Стратегија за
Климатски Промени {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Broj 08-790/2
16.05.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница донесе:
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ОДЛУКА
за усвојување на Мониторинг група за Спроведување на Општинската Стратегија за Климатски Промени
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Мониторинг група за Спроведување на Општинската Стратегија за Климатски
Промени.
Член 2
За членови на Мониторинг група за Спроведување на Општинската Стратегија за Климатски Промени се
назначуваат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јасминка Пашалиска Андоновска
Ирена Кракутовска
Душко Вуксанов
Николчо Гошевски
Борче Бојчовски
Павлина Тренчевска
Светлана Стамболиска
Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 07-779/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 давање на трајно користење на движни ствари-книги од Проектот ,,Превод на
литературни дела на добитници на Нобелова за литература,, на ОУМБ ,,Кочо Рацин”-Пехчево
Se OBJAVUVA оdlukata одлуката за давање на трајно користење на движни ствари-книги од Проектот ,,Превод на
литературни дела на добитници на Нобелова за литература,, на ОУМБ ,,Кочо Рацин”-Пехчево {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 08-790/2
16.05.2014
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1
точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево
на седницата одржана на 14.05.2014 донесе:
ОДЛУКА
за давање на трајно користење на движни ствари- книги од Проектот ,,Превод на литературни дела на добитници
на Нобелова награда за литература,, на ОУМБ ,,Кочо Рацин”-Пехчево;

Член 1
Со оваа одлука општина Пехчево дава на трајно користење движни ствари-книги од Проектот ,,Превод на
литературни дела на добитници на Нобелова награда за литература на ОУМБ ,,Кочо Рацин,,-Пехчево
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Член 2
Примопредавањето ќе се изврши со Записник за примопредавање меѓу преставници на општина Пехчево и ОУМБ
,,Кочо Рацин,,- Пехчево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Број 07-784/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.03.2014 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 odlukata za користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејости
Se OBJAVUVA одлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејости што Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 08-790/2
16.05.2014 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36, став 1 точка 3, член 11 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 05/02)член 2 став 1 и 2, член 5 точка 4, член 7 и член 10 точка 3од Законот за комунални такси (Сл.весник на РМ
бр. 61/04) и член 30 точка 41 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:
ОДЛУКА
за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејности
Член 1
За користење на просторот пред деловните простории, јавни површини (Угостителски објекти, кафичи,
ресторани, сендвичари и слични објекти) за вршење на дејност се определува тарифа за комунална такса по м2(метар
квадратен) за завземена површина во висина од 5,00 денари дневно.
Член 2
Просторот пред деловните простории што се користи за вршење на дејности се определува сезонски со посебно решение.
Член 3
Наплатата на средствата се врши од корисникот на сметка на Буџет на општина Пехчево на соодветна уплатна сметка во
рамките на трезорската сметка.
Член 4
Одлуката влегува ви сила со денот на објавивањето во Службен гласник на општина Пехчево.
Број 07-777/1
15.05.2014 година
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
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 одлукатаза изменување и дополнување на ДУП (Детален урбанистички план) за туристички
локалитет вон населено место ,Равна Река
Se OBJAVUVA Odlukata за изменување и дополнување на ДУП (Детален урбанистички план) за туристички
локалитет вон населено место ,Равна Река {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednica odr`ana na den 14.05.2014
godina.
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Број 08-790/2
Gradona~alnik na
16.05.2014 година
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Службен весник на РМ
бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11,144/12,55/2013,163/2013 и 45/2014), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општинапехчево (Службен гласник
на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.05.2014 година донесе:
ОДЛУКА
За отпичнување на постапка за Изменување дополнување на урбанистички план вон населено местоза
туристички локалитет Равна река општина Пехчево
Член 1
Се пристапува кон отпочнување на постапка за изработка и донесување на Измени и дополнување на
Урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна река-Пехчево во границите на планскиот
опфат за оформување на градежни парцели на бесправно изградените објекти во локалитетот.
`

Член 2
Финансирањето на изработката на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено мсто за
туристички локалитет Равна река-Пехчево ќе биде финансирано од буџетот на општина Пехчево.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со нејзино објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Број 07-786/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 усвојување на план за ДУП (Детален урбанистички план) на дел од Пехчево за дел од
блок 1, дел од блок 2 блок 4 и блок 5 место викано Чуката, КО Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување ДУП (Детален урбанистички план) на дел од Пехчево за дел од блок 1, дел од
блок 2 блок 4 и блок 5 место викано Чуката, КО Пехчево {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта
odr`ana na den 14.05.2014 godina.
Број 08-790/2
16.05.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4) Законот за просторно и урнанистичко планирање ( Службен
весник на РМ бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11, 144/12, 55/2013 и 163/2013), член 22 став (1) точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Службен
гласник на Општина Пехчево бр.4/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.05.2014 година
донесе:
ОДЛУКА
За донесување на Изменување и дополнување на детален урбанистилки план за дел од Пехчево, м.в.
Чуката-општина Пехчево за плански период 2012-2017
Член 1
Се донесува Предлог план на изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево, дел од блок 1,
дел од блок 2, блок 4 и блок 5, м.в. Чуката, КО Пехчево– општина Пехчево за плански период 2012-2017 година ( во
понатамошниот текст:планот). Планскиот опфат дефиниран за разработка со планот е со следните граници:
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-

Испок:дел од граница на ГУП-от;
Запад: КП 1554, КП 1555 КП 1556, КП 1557 и дел од граница на ГУП-от;
Север: дел од граница на ГУП-от;
Вака оформениот опфат е со површина од 4,69 ха
Член 2
Планот од член 1 на оваа одлука ги содржи следните прилози:

Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево за плански период 20122017-Предлог план
Содржина: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ...................................................................................2
ВОВЕД.............................................................................................................................................8
1. Географско и геодетско определување на подрачје на плански опфат...........................8
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат..............3
3. Податоци за природни чинители........................................................................................3
4. Поатоци за природни чинитечи..........................................................................................4
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд............................................4
6. Инвентаризација на градби од културно историско значење...........................................5
7. Инвентаризација на комунална инфраструктура...............................................................5
8. Инвентаризација на бесправно изградени објекти............................................................5
9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план..............................6
10. Анализа на можностите на просторен развој....................................................................6
11. Извод од текстуален дел и одредби за спроведување на генерален урбанистички план........6
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ .................................................................................................................7
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Извод од ГУП............................................................................................................1:2 500
2. Извод од ДУП............................................................................................................1: 1 000
3. Ажурирање геодетска подлога..................................................................................1 : 1000
4. Инвентаризација и снимање на бесправно изградени објекти...............................1: 1000
5. Инвентаризација
и
снимање
на
изграден
градежен
фонд
и
изградба
на
комунална
инфраструктура.......................................................................................................1: 1000
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Текстуален дел
1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат и планскиот период...................8
2. Географска и геодетска местоположба со плански опфат................................................8
3. Текстуални одредби од извод на генерален урабанистички план....................................8
4. Планска програма...............................................................................................................8
5. Опис и образложение на планскиот концепт.....................................................................9
6. Опис и образложение на плански решенија за изгрдба......................................................9
7. Економско образложение на начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските
решенија...................................................................................12
8. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА......................................................................................................13
8.1 Мерки за заштита на животната средина..........................................................................13
8.2 Засонување........................................................................................................................13
8.3 Заштита и спасување од поплави......................................................................................13
8.4 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи.....................................14
8.5 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства...............................15
8.6 Заштита и спасување од урнатини....................................................................................15
8.7 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи................................................15
8.8 Спасување од сообрќајни несреќи....................................................................................16
8.9 Евакуација.....................................................................................................................................16
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8.14 Заштита и спасување на растеија и производи од растително потекло.............18
8.15 Асанација на теренот.............................................................................................18
8.16 Заштита на културното-историско наследство....................................................19
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
1.

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 02/2014

11
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2. Нумерички податоци со урбанистички параметри.........................................................20
УСЛОВИ ЗА ИЗГРДБА
1. Општи услови за изгрдба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански
опфат....................................................................................................................21
2. Посебни услови за изгрдба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански
опфат........................................................................................................25
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Регулационен план.........................................................................................................1:1000
2. План за површини за градење...................................................................................1:1000
3. Сообрќајен и нивелациски план................................................................................1:1000
4. Инфраструктурен план...............................................................................................1:1000
5. Синтезен план.............................................................................................................1:1000
Член 3
Планот се заверува 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на донесувачот на планот, еден кај органот што
го спроведува, еден во Државниот архив на Република Македонија, еден примерок се доставува до Органот на државната
управа надлежна од областа на уредува на просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Агенцијата за катастар на недвижности и еден
примерок се изложува кај донесувачот на планот заради достапност на јавноста.Заверката со потпис и печат ќе ја изврши
Претседателот на Советот на општина Пехчево.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од одржаната јавна презентација и јавна анкета, со образложение за
прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручната Комисија формирана од страна на Градоначалникот на
општина Пехчево.
Член 5
Советот на општина Пехчево е должен во рок од 30 дена од донесувањето на планот да обезбеди картирање на
хамер или астралон.и да ги предаде на Агенцијата за катастар на недвижности на чување и користење.
Член 6
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Пехчево.
Член 7
Оваа Одлука заедно со заверениот план се доставува до Органонот на Државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на просторот
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево.
Број 07-785/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2009-2014 за 2013 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за спровесување на Програмата за развој на Источниот
плански регион 2009-2014 за 2013 година, {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den
14.05.2014godina.
Број 08-790/2
16.05.2014год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница одржана на ден 14.05.2014 донесе:
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ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот
плански регион 2009-2014 за 2013 година
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за
развој на Источниот плански регион 2009-2014 за 2013 година.
Член 2
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2009-2014 за 2013
година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево
Број 07-781/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
15.05.2014 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 објавување на одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2013 година
Se OBJAVUVA оdlukata за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2013 година {to Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na svojata 7-тa sednica odr`ana na den
14.05.2014 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 08-790/2
16.05.2014 година.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на 7-та седница одржана на ден 14.05.2014 донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион
за 2013 година
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот Извештај за работењето на Центарот за
развој на Источен плански регион за 2013 година.
Член 2
Годишниот Извештај за работењето, заедносо Годишниот финансиски извештај на Центарот за развој на Испочен
плански регион за 2013 е составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево
Број 07-780/1
15.05.2014 год..
Peh~evo
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