СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Среда 20.06.2018 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Број 05 - Година 2018

Уредува:
Душко Миовски
Општина Пехчево
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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на актите од Советот на општина Пехчево
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на осмата седница одржана на
ден 20.06.2018 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1. Одлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево;
2. Решение за разрешување од должноста ВД Директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;
3. Решение за именување на Директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;
Бр. 09-735/1
Градоначалник на
20.06.2018 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево, што советот нa општина
Пехчево ја донесе на осмата седница одржана на ден 20.06.2018 година.
Бр. 09-735/2
Градоначалник на
20.06.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Во врска со член 4 од Законот за јавен долг (Службен весник на РМ бр. 62/05), а врз основа на член 18
и 19 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.
61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на
општина Пехчево бр. 06/2016), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 20.06.2018
година донесе
ОДЛУКА
За краткорочно задолжување на општина Пехчево
Член 1
Со оваа одлука се уредува краткорочно задолжување на општина Пехчево, вид и цел на
задолжувањето, максималниот износ на задолжувањето.
Член 2
Краткорочното задолжување на општината е од општ јавен интерес и има економска и
финансиска оправданост.
Член 3
Цел на задолжувањето е реализација на проект и тоа:
Дореализација на проектот Платформа за меѓуграничен фестивалски туризам на полето на
културата и традициите - ФОЛКЛОР, од Програмата Interreg - IPA CBC BG-MK CCI No:
2014TC16I5CB006 со регистерски број CB006.1.21.166.
Член 4
Максималниот износ на задолжувањето изнесува 6.600.000,00 денари.
Вкупниот износ на непристигнат краткорочен долг на општината не може да го надмине
износот на вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната година.
Член 5
Вкупната отплата на долгот направена врз основа на краткорочно задолжување не може да
надмине 20% од вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната
фискална година.
Вкупниот износ на недостасан краткорочен долг на општината, вклучувајќи ги и сите
издадени гаранции, не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно оперативниот
буџет на општината во претходната година.
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Средствата обезбедени со краткорочно задолжување ќе се користат за намената за која се
одобрени.
Член 6
За краткорочното задолжување на општината потребна е претходна согласност од Владата на
РМ , врз основа на претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.
Член 7
По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува постапка за
задолжувањето, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за краткорочно
задолжување.
Член 8
Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10
работни денови до Министерството за финансии.
Член 9
Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на носењето на
оваа Одлука до реализирањето на целосната постапка за краткорочно задолжување, условите
предвидени со оваа Одлука може да бидат изменети и усогласени со измена и дополнување на истата.
Член 10
Советот на Општина Пехчево со донесувањето на оваа Одлука го одобрува краткорочното
задолжување.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на
Oпштина Пехчево, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на Република
Македонија.
Бр.08-733/1
20.06.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р
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С О Д Р Ж И Н А:
1. Одлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево __________________________ 2;
2. Решение за разрешување од должноста ВД Директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево
____________________________________________________________________________ 4;
3. Решение за именување на Директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево _____________ 5;

_______________________________________________________________________________________
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