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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                       Петок 29.03.2019 год.                                          Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                                                                                        Душко Миовски 
 Излегува по потреба                                      Број 03 - Година 2019                                   Општина Пехчево 
Гласникот е бесплатен                                                                                                            тел. (033) 441-321 

  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 
81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016), Градоначалникот на 
општина Пехчево донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на актите од Советот на општина Пехчевo 

 
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на осумнаесетата седница одржана на 

ден 29.03.2019 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 
 

1. Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2018 година; 
2. Одлука за усвојување на завршна сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2018 година; 
3. Одлука за усвојување на завршна сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2018 година; 
4. Одлука за усвојување на завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2018 година; 
5. Одлука за усвојување на Програмата за изработка на планови за општина Пехчево за 2019 година; 
6. Одлука за приоретизација на проект на општина Пехчево во рамки на Регионалните Форуми во 

заедницата во Источниот плански регион; 
7. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот ,,Партерно 

уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба Равна Река 
Пехчево, општина Пехчево; 

8. Одлука за одржување на туристичката инфраструктура изградена во рамки на проектот  ,,Партерно 
уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба Равна Река 
Пехчево,, општина Пехчево; 

9. Одлука за одобрување за користење на средства согласно Законот за финансиска поддршка на 
единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната 
самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на 
административните службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево;  

Бр. 09-467/1                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                        Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за усвојување на завршна сметка на  
ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2018 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 
Пехчево за 2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница 
одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/2                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - 
Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.03.2018 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2018 година  
 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево за 2018 година. 
 
 

Член 2 
Завршната сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2018 година е составен дел на оваа 

одлука.  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево.   
 
Бр.08-456/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за усвојување на завршна сметка на  
OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2018 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на завршна сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2018 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница одржана на ден 
29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/3                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - 
Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.03.2018 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2018 година  
 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ООУ ,,Ванчо 

Китанов,, - Пехчево за 2018 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2018 година е составен дел на оваа 

одлука. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево.   
 
Бр.08-457/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за усвојување на завршна сметка на  
ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2018 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на усвојување на завршна сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 
2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница одржана на ден 
29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/4                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - 
Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.03.2018 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2018 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - 

Пехчево за 2018 година. 
 
 

Член 2 
Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2018 година, е составен дел на оваа одлука. 
 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево.   
 
Бр.08-458/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за усвојување на завршна сметка на  
ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2018 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на усвојување на завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 
Пехчево за 2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница 
одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/5                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - 
Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.03.2019 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2018 година  
 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 

Септември,, - Пехчево за 2018 година - финансов извештај за Донаторска сметка, Наменски дотации, 
Самофинансирачки активности. 

 
Член 2 

Завршната сметка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2018 година - финансов извештај за 
Донаторска сметка, Наменски дотации, Самофинансирачки активности се составен дел на оваа 
одлука.  

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Пехчево.   
 
Бр.08-459/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за усвојување на Програмата за изработка на планови за 
општина Пехчево за 2019 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Програмата за изработка на планови за општина Пехчево за 
2019 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница одржана на ден 
29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/6                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 62 став 1, од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр, 5/2002), член 
17, став 1, и член 17а став 1 од Законот за просторно урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 
24/08 и бр. 91/09), член 6, 7, 8, 9 од  Правилникот за поблиска содржина и начинот за графичката 
обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на просторните урбанистички 
планови (Сл весник на Р.М. бр. 78/06) и член 30 став 1 точка 5 и 6 од Статутот на општина Пехчево 
(Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на ден 29.03.2019 година донесе:    
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за изработка на планови за 

општина Пехчево за 2019 година 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програма за изработка на планови за општина 
Пехчево за 2019 година.  
 
 

 Член 2 
Програмата за изработка на планови за општина Пехчево за 2019 година, е составен дел од 

оваа Одлука. 
 
                 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево.   
 
Бр.08-460/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на чл. 17, став 1, и член 17а став 1 од Законот за просторно урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 24/08 и бр. 91/09), и чл. 6, 7, 8, 9 од  Правилникот за поблиска 
содржина и начинот за графичката обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување 
на просторните урбанистички планови (Сл весник на Р.М. бр. 78/06) како и чл. 30 став 1 точка 5 и 6 
од Статутот на општина Пехчево, Советот на општина Пехчево донесува: 

 
ПРОГРАМА 

 
За изработка на планови за oпштина Пехчево за 2019 год 

 
I. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 
1. Изработка на нов Генерален план за Пехчево – (Измена и дополнување на Генерален  

урбанистички план на Пехчево). 
 

II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

1. Измена и дополнување на Деталниот урбанистички план на Пехчево 
2. Изработка на нов ДУП за Пехчево 
3. Изработка на  план за село за с.Црник 
4. Изработка на план за село за с.Умлена 
5. Изработка на  план за село за с.Робово 
6. Изработка на план за село  за с.Чифлик 
7. Изработка на  план  за село за с. Панчарево 
8. Изработка на план  за село за с.Негрево 
9. Изработка на ДУП за централно градско подрачје на Пехчево 
10. Изработка на  план  за село Спиково  

           
III. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 

1. Локалитет Ченгино Кале (Караула).  
2. Изработка на план вон населено место за филтер станицата или изработка на ЛУПД 
3. Зимски спортско рекреативен центар Кадиица (Сигнал,Гуштерица,Буковик). 
4. Програма за изработка на ЛУПД (Лимев Гроб, Грозил , Подуево, Елата  и Гаѓалница) 
5. Изработка на план вон населено место на ,,Керамидница,,. 
6. Изработка на план вон населени места попотреба на инвеститори правни и физички лица.  

           Финансирањето на урбанистичките планови го врши Општината Пехчево, од средства 
предвидени со Буџетот на општината, средствата предвидени во Програмата за уредување на 
градежното земјиште  на подрачјето на градот Пехчево, како и средствата од заинтересираните 
физички  и правни лица и Министерството за транспорт и врски и легализација на бесправни 
изградени  објекти. 
 
 
 
Бр.08-460/2                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за приоретизација на проект на општина Пехчево во рамки на 
Регионалните Форуми во заедницата во Источниот плански регион 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за приоретизација на проект на општина Пехчево во рамки на Регионалните 
Форуми во заедницата во Источниот плански регион, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
осумнаесетата седница одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/7                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник 
на Р.M бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина 
Пехчево бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на 18-та седница одржана на 29.03.2019 година 
донесе: 
 

ОДЛУКА 
за приоретизација на проект на општина Пехчево во рамки на Регионалните Форуми во 

заедницата во Источниот плански регион 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево му дава приоритет на проектот од регионално значење "Партерно 
уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба "Равна 
Река" Пехчево, општина Пехчево" да биде аплициран во рамки на проектот "Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој 2017 – 2020" имплементиран преку Центарот за развој на Источен 
плански регион во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка  и Министерството за 
локална самоуправа. 
 

Член 2 
 Проектот "Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка 
населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" е од исклучително значење за економскиот развој на 
Источниот плански регион, односно за развојот и унапредувањето на туристичката понуда во рамки на микро-
регионот Малеш - Пијанец и подобрувањето на туристичката инфратруктура во рамки на Туристичката 
населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево. 
 

Член 3 
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на 

општина Пехчево,, 
 
Бр.08-461/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за финансиско учество на општина Пехчево во 
имплементацијата на проектот ,,Партерно уредување со поставување на урбана опрема на 

Пехчевски водопади, Туристичка населба Равна Река Пехчево, општина Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 
,,Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба 
Равна Река Пехчево, општина Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата 
седница одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/8                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник 
на Р.M бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина 
Пехчево бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на 18-та седницата одржана на 29.03.2019 година 
донесе: 
 

ОДЛУКА 
за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Партерно 
уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба 

"Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево дава поддршка на регионалниот проект "Партерно уредување со 
поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, 
општина Пехчево". 

Проектот "Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, 
Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" е избран како еден од 3 (трите) 
предлог-проекти, во рамки на проектот "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој 2017 – 
2020" преку активноста – Регионални форуми за идентификација за проектни идеи во регионот, 
односно спроведувањето на процес на Регионални форуми во заедницата во Источниот плански 
регион. 

Проектот "Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, 
Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" ќе се имплементира преку Центарот за 
развој на Источен плански регион во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка  и 
Министерството за локална самоуправа. 
 

Член 2 
 Финансиското учеството на општина Пехчево во проектот "Партерно уредување со 
поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, 
општина Пехчево" ќе биде во висина од максимум 16% согласно предвидените градежни активности 
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за партерно уредување, односно изведба на пристапни патеки до Пехчевските водопади со придружна 
урбана опрема. 

Средствата ќе бидат  обезбедени од Буџетот на општина Пехчево за 2019 година. 
 

Член 3 
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на 

општина Пехчево,,   
 
Бр.08-462/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за одржување на туристичката инфраструктура изградена во 
рамки на проектот  ,,Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски 

водопади, Туристичка населба Равна Река Пехчево,, општина Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за одржување на туристичката инфраструктура изградена во рамки на 
проектот ,,Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка 
населба Равна Река Пехчево,, општина Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
осумнаесетата седница одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/9                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник 
на Р.М бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина 
Пехчево бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на 18-та седницата одржана на 29.03.2019 година 
донесе: 
 

ОДЛУКА 
за одржување на туристичката инфраструктура изградена во рамки на проектот "Партерно 

уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади,  
Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево 

 
Член 1 

 Советот на општина Пехчево во контекст на одржливост на резултатите произлезени од 
проектот "Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка 
населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" за непосреден одговорен субјект кој ќе се грижи за 
одржувањето на туристичката инфраструктура (патека, мостови, летниковци и сл.) го задолжува ЈКП 
"КОМУНАЛЕЦ" Пехчево. 
 

Член 2 
 Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален 
економски развој е одговорно за следење на одржувањето на туристичката инфраструктура долж 
Пехчевските водопади на неделно (по потреба и почесто) ниво од страна на ЈКП "КОМУНАЛЕЦ" 
Пехчево. 
 

Член 3 
 Одржувањето на туристичката инфраструктура ќе биде поддржано со средства обезбедени од 
Буџетот на општина Пехчево за 2019 година, Програма Ј7 – Одржување и користење на паркови и 
зеленило. 
 

Член 4 



 
 

16 
 

Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на 
општина Пехчево,,   
 
Бр.08-463/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за одобрување за користење на средства согласно Законот за 
финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од 

единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за одобрување за користење на средства согласно Законот за финансиска 
поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на 
локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски, што советот нa општина 
Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/10                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РСМ бр. 
5/2002), член 30 од Статутот на Општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр. 06/16) 
и член 11 став 1 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки 
корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски (Службен Весник на Р.С.М. бр.209/2018), Советот на општина Пехчево на 18-тата 
седница, одржана на ден 29.03.2019 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
За одобрување за користење на средства согласно Законот за финансиска поддршка  

на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на 
локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски 

 

Член 1 

Советот на Општина Пехчево врз основа на: 
• Изјавата на раководното лице на ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево, бр. 03-97/1 од 14.03.2019 

година, примена во Општина Пехчево под бр.03-406/1 од 15.03.2019 година; и  

• Изјавата на раководното лице на ОУМБ „Кочо Рацин“ Пехчево, бр. 03-15/1 од 21.03.2019 
година, примена во општина Пехчево под бр.03-421/1 од 21.03.2019 година, 

 
како единствени единки корисници на општина Пехчево кои заклучно со 30.09.2018 година во 
ЕСПЕО имаат пријавени доспеани, а неплатени обврски, одобрува средствата определени за: 
 

• ОЈУДГ „7 Септември“ - Пехчево во висина од 50.158 денари; и  
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• ОУМБ „Кочо Рацин“ - Пехчево во висина од 35.357 денари, 

да се користат за финансирање на доспеаните, а неплатени обврски на општината. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Пехчево.   
 
Бр.08-464/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на 
бод за пресметување на плата на административните службеници во  

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за 
пресметување на плата на административните службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на осумнаесетата седница одржана на ден 29.03.2019 година. 
 
Бр. 09-467/11                                             Градоначалник на  
29.03.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.03.2019 година 
донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на 

административните службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево дава согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за 
пресметување на плата на административните службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево. 
 
 

 Член 2 
Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните 

службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево бр. 02-75/1 од 06.03.2019 година, е составен дел од 
оваа Одлука. 
 
                 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево.   
 
Бр.08-465/1                     Совет на општина Пехчево 
29.03.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 

С О Д Р Ж И Н А: 
 

1. Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2018 година 
_______________________________________________________________________________ 2; 

2. Одлука за усвојување на завршна сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2018 година 
______________________________________________________________________________  3; 

3. Одлука за усвојување на завршна сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2018 година ______ 4; 
4. Одлука за усвојување на завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2018 година 

______________________________________________________________________________  5; 
5. Одлука за усвојување на Програмата за изработка на планови за општина Пехчево за 2019 

година _______________________________________________________________________ 10; 
6. Одлука за приоретизација на проект на општина Пехчево во рамки на Регионалните Форуми 

во заедницата во Источниот плански регион _______________________________________ 12; 
7. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 

,,Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка 
населба Равна Река Пехчево, општина Пехчево ____________________________________  13; 

8. Одлука за одржување на туристичката инфраструктура изградена во рамки на проектот  
,,Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Пехчевски водопади, Туристичка 
населба Равна Река Пехчево,, општина Пехчево ____________________________________ 15; 

9. Одлука за одобрување за користење на средства согласно Законот за финансиска поддршка на 
единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната 
самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски ________________________ 17; 

10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на 
плата на административните службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево ___________ 19;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 


