СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Среда 28 јануари 2015 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево

ПЕХЧЕВО
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.01

Год.2015

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 и 05/14), 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 ден 21.01.2015 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oдлука за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности заштита на
животната средина и локален економски развој при општина Пехчево;
Одлука за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во јавниот
општински превоз на тереторијата на општина Пехчево;
Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на
дејност и определување на
минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 година;
Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година;
Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година;
Одлука за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година;
Одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање;
Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности;
Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2015
година;
Одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општина Пехчево
за 2015 година;
Одлука за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
Одлука за плаќање на фирмарина, односно назива на деловна просторија за 2015 година;
Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година;
Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година;
Oдлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и
моторцикли;
Oдлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште);
Oдлука за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за 2015
година;
Одлука за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за плански период
2013-2018
Одлука за усвојување на Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и
околности за 2015 година;
Одлука за усвојување на План за заштита и спасување на општина Пехчевo;
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21. Одлука за именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување;
22. Одлука за давање на согласност на дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните
места во ОЈУДГ ,,7 Септември Пехчево;
23. Одлука за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа –Матична библиотека
,,Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година;
24. Одлука за отпис на застарени побарувања од добавувачи;
25. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево за 2015
година;
26. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови
,,Амброзија,, за 2015 година;
27. Oдлука за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево;
28. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година;
29. Одлука за усвојување на Годишмиот план за енеретска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година.
Број 09-106/2
Gradona~alnik na
22.01.2015 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
за објавување на одлуката за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности заштита
на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката 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 sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09 -106/2
22.01.2015 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 ("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 21.01.2015 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
2015год.
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа 'на Одделението за урбанизам, комунални
работи и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2015 год.
Член 2
Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина
при општина Пехчево за 2015 год е составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила со донесувањето, а ќе се објави во "Сл.Гласник на општина Пехчево".
Broj 08-77/1
22.01.2015год.
Peh~evo
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_________________________________________________________________________________________________________
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 определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во јавниот
општински превоз на тереторијата на општина Пехчево
Se OBJAVUVА одлуката за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во
јавниот општински превоз на тереторијата на општина Пехчево Пехчево {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na
sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 година.
Broj 09 -106/2
22.01.2015 година
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 21.01 2015 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

6.000,00
12.000,00
18.000,00
24.000,00

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 гласник на општина Пехчево.
Broj 08-85/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015год.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r
_________________________________________________________________________________________________________

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 01/2015

3

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
одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и определување на минимална
површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности и определување
на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 година што, советот на op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 година.
Broj 09-106/2
Gradona~alnik na
22.01.2015 година
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
Врз основа на член 36 став 1,алинеја 6 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл весник на РМ,, бр. 05/2002) и член
30 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 21.01.2015 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 2015год.
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
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 -08-93/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година што
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
Gradona~alnik na
22.01.2015 година
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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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 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот
За 2015год.
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.
Broj 08-92/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година, штo Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 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 21.01.2015 година
донесе :
О Д Л У К А
а утврдување на висината на стапката на данок на имот
за 2015год.
Член 1
Се утврдува стапката на данок на имот во висина од 0,10% од пазарната вредност на имотот.
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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 08-90/1
22.01.2015 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 локалана 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 утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година
Se OBJAVUVА одлуката за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година, {to Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 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 21.01.2015 година донесе :
О Д Л У К А
за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности зa 2015год.
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 08-88/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
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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 формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање
Se OBJAVUVA oдлуката за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање , {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 год.
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 21.01.2015 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, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пехчево.
Broj 08-87/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na Одлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности
Se OBJAVUVA oдлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности , {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 god.
Peh~evo
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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 10 точка 3 од Законот за комунални такси (Сл. весни на РМ бр. 61/04) и
член 30 точка 41 од Статутот на општина Пехчево бр. 04/2009, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден
21.01.2015 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,
сендвиќари и слиќни објекти) за вршење на дејност се одредува тарифа за комунална такса по м2 (метар квадратен) за
завзамена површина во висина од 5,00 денари дневно.
Член 2
Просторот пред деловните простории што се користи за вршење на дејности се одредува сезонски со посебно
решение.
Член 3
Наплатата на таксата се врши од корисникот на сметка на Буџет на општина Пехчево на соодветна уплатана сметка во
рамките на трезорската сметка.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-80/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински
мрши за 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински
мрши за 2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09 -106/2
22.01.2015 год.
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 ден 21.01.2015 година
донесе:
ОДЛУКА
за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2015 година.
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 08-75/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015год.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r
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_________________________________________________________________________________________________________
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 определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на
општина Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVА oдлуката за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на
општина Пехчево за 2015 година, {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015
година.
Broj 09 -106/2
22.01.2015 година
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 21.01.2015 година
донесе :
О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ЗАНИМАЊА
И ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2015
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 08-91/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015год.
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 objavuvaweна одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година,
што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 година.
Broj 09-106/2
22.01.2015 година
Peh~evo
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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 21.01.2015 година
донесе :
О Д Л У К А
за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок
за 2015 год
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 08-89/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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
за објавување на одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот за 2015
година
Se OBJAVUVА oдлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот за 2015
година, {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 година.
Broj 09 -106/2
22.01.2015 година
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 21.01. 2015 година донесе :

ОДЛУКА
за формирање Комисија за утврдување на
пазарна вредност на недвижен имот
за 2015 год.

Член 1
Се формира комисија за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот во општина Пехчево.
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Член 2
Комисијата се состои од три члена и тоа:
1. Димитар Рунтевски
2. Јован Бојчовски
3. Ефтим Андоновски

Член 3
Комисијата има за задача да ја утврдува пазарната вредност на недвижниот имот во општина Пехчево.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 08-82/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015год.
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 objavuvaweна одлуката за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна простирија за 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2015 година,
што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 година.
Broj 09-106/2
22.01.201 година
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
за плаќање фирмарина, односно назив на деловна просторија
за 2015год.
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
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Член 4
Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево .
Broj 08-84/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 година
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.
_________________________________________________________________________________________________________
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 посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година, што
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 година
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 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А
ЗА ПОСЕБНИ СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКИ
МЕРКИ ЗА ЗАБАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ
за 2015 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
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
Пехчево.
Broj 08-86/1
22.01.2015 god.
Peh~evo

Sovet na Op[tina Peh~evo
Pretsedatel,
Стојче Стефановски s.r.
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_________________________________________________________________________________________________________
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 користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и
моторцикли
Se OBJAVUVA одлуката за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и
моторцикли, штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 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 21.01.2015 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
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 08-81/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалана 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:
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R E [ E N I E
зa objavuvawe Oдлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште);
Se OBJAVUVА oдлукатаза утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште), што Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01..2015 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 21.12 2015 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 2015
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 2015 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.
Broj 08-83/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 одлуката за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за
2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за
2015 година , {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.03.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 год.
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 21.01.2015 година донесе:
О Д Л У К А
за купување, отуѓување и оптоварување на
недвижен имот на сопственост на општина Пехчево
за 2015год.
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.
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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 08-94/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 одлуката за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за
плански период 2013-2018
Se OBJAVUVA oдлуката за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за плански
период 2013-2018, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-79/1
11.09.2014 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, 163/2013 и 42/2014), член 22 став (1) точка 1 од
Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево
(Службен гласник на Општина Пехчево бр.4/09), а врз основа на добиена Согласност од Министерство за транспорт и
врски бр.14-16463 од 29.12.2014 година Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година
донесе:
О Д Л У К А
за донесување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период
2013-2018
Член 1
Се донесува Детален урбанистички план за дел од Пехчево,– општина Пехчево за плански период 2013-2018 година ( во
понатамошниот текст:планот).
Planskiot opfat za koj se raboti Detalen urbanisti~ki plan pretstavuva del od Peh~evo, Op{tina
Peh~evo, planski period 2013-2018 godina.
Lokalitetot na koj e vr{ena potrebnata analiza za izrabotka na Detalniot urbanisti~ki plan go
zafa}a prostorot vo granica koja e definirana pome|u:
na sever - do osovina na Peh~eska Reka
na istok - osovina na ul.8mi mart (spoj pome|u ul.Boris Kidri~ i ul.Industriska i granica na KP 1121 i
1120
na jug - po granica na KP 1120 i ul.Industriska
na zapad - do osovina na ulica koja gi spojuva ul.Boris Kidri~ i ul.Industriska.
Vkupnata povr{ina opfatena vo ramkite na opi{anite granici iznesuva 5.00 ha.

Член 2
Планот од член 1 на оваа одлука ги содржи следните прилози:
1.Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево за плански период 2012-2017 Предлог план
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1.
GEOGRAFSKO I GEODETSKO ODREDUVAWE NA PODRA^JE NA PLANSKIOT
OPFAT......................
ISTORIJAT NA PLANIRAWETO I UREDUVAWETO NA PODRA^JE NA PLANSKIOT
2.
OPFAT...........
3.
PODATOCI ZA PRIRODNI ^INITELI......................................................................................................
PODATOCI ZA SOZDADENITE VREDNOSTI I
4
^INITELI....................................................................
INVENTARIZACIJA I SNIMAWE NA IZGRADENIOT GRADE@EN FOND
5.
..........................................
INVENTARIZACIJA NA GRADBI OD KULTURNO-ISTORISKO
6.
ZNA^EWE..........................................
INVENTARIZACIJA NA KOMUNALNA
7.
INFRASTRUKTURA....................................................................
INVENTARIZACIJA NA BESPRAVNO IZGRADENI
8.
GRADBI.................................................................
ANALIZA NA STEPEN NA REALIZACIJA NA VA@E^KIOT URBANISTI^KI
9.
PLAN..........................
10.
ANALIZA NA MO@NOSTITE ZA PROSTOREN RAZVOJ..........................................................................
IZVOD OD TEKSTUALEN DEL I ODREDBI ZA SPROVEDUVAWE NA GENERALEN
11.
URBANISTI^KI
PLAN................................................................................................................................................................
NUMERI^KI DEL...........................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.

2
3
3
5
5
6
6
6
6
7
7
7

GRAFI^KI DEL
IZVOD OD GUP..............................................................................................................1:5000
IZVOD OD DUP..............................................................................................................1:1000
A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA.........................................................................1:1000
INVENTARIZACIJA I SNIMKA NA BESPRAVNO IZGRADENI
GRADBI..............1:1000
INVENTARIZACIJA I SNIMAWE NA IZGRADEN GRADE@EN FOND I
IZGRADENA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA............................................................................ .1:1000

PLANSKA DOKUMENTACIJA.................................................................................................................................
MISLEWA I SOGLASNOSTI
TEKSTUALEN DEL
VID NA PLAN, NAZIV NA PODRA^JETO NA PLANSKI OPFAT I PLANSKI
1.
PERIOD........................
GEOGRAFSKA I GEODETSKA MESTOPOLO@BA NA PLANSKIOT
2.
OPFAT...........................................
TEKSTUALNI ODREDBI OD IZVOD OD GENERALEN URBANISTI^KI
3.
PLAN......................................
4.
PLANSKA PROGRAMA....................................................................................................................................
OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PLANSKIOT
5.
KONCEPT............................................................................
OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PLANSKI RE[ENIJA ZA
6.
IZGRADBA.....................................................
EKONOMSKO OBRAZLO@ENIE ZA NA^INOT, OBEMOT I DINAMIKATA NA
7.
FINANSIRAWE NA REALIZACIJA NA PLANSKITE
RE[ENIJA..........................................................
8.
MERKI ZA ZA[TITA.....................................................................................................................................
8.1
Merki za za{tita na `ivotna sredina........................................................................................................
8.2
Zasolnuvawe...................................................................................................................................................
8.3
Za{tita i spasuvawe od poplavi.................................................................................................................
8.4
Za{tita i spasuvawe od po`ari, eksplozii i opasni materii...............................................................
8.5
Za{tita od neeksplodirani ubojni i drugi eksplozivni sredstva.........................................................
8.6
Za{tita i spasuvawe od urnatini...............................................................................................................
8.7
Za{tita i spasuvawe od tehni~ko-tehnolo{ki nesre}i...........................................................................
8.8
Spasuvawe od soobra}ajni nesre}i.............................................................................................................
8.9
Evakuacija.......................................................................................................................................................
8.10 Zgri`uvawe na zagrozenoto i nastradanoto naselenie............................................................................
8.11 Radiolo{ka, hemiska i biolo{ka za{tita................................................................................................
8.12 Prva medicinska pomo{................................................................................................................................
8.13 Za{tita i spasuvawe na `ivotni i proizvodi od `ivotinsko poteklo.................................................
8.14 Za{tita i spasuvawe na rastenija i proizvodi od rastitelno poteklo................................................
8.15 Asanacija na terenot.....................................................................................................................................
8.16 Za{tita na kulturno-istorisko nasledstvo..............................................................................................
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8
8
8
8
9
9
13
14
14
14
14
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
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NUMERI^KI DEL......................................................................................................................................................
1.
NUMERI^KI POKAZATELI..........................................................................................................................
NUMERI^KI PODATOCI SO URBANISTI^KI
2.
PARAMETRI..................................................................
POPRE^NI PROFILI NA SOOBRA]AJNATA
3.
INFRASTRUKTURA.........................................................
USLOVI ZA IZGRADBA...........................................................................................................................................
OP[TI USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA ZEMJI[TETO ZA
1.
GRADBI KOI VA@AT ZA CELIOT PLANSKI
OPFAT...............................................................................
POSEBNI USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA ZEMJI[TETO ZA
2.
GRADBI KOI VA@AT ZA CELIOT PLANSKI OPFAT
..............................................................................

1.
2.
3.
4.
5.

GRAFI^KI DEL
REGULACIONEN PLAN...........................................................................................
PLAN NA POVR[INI ZA GRADEWE.....................................................................
SOOBRA]AEN I NIVELACISKI
PLAN...............................................................
INFRASTRUKTUREN PLAN...................................................................................
SINTEZEN PLAN....................................................................................................

21
21
21
21
22
22
26

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
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.
Broj 08-78/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na Одлуката за усвојување на Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите
ризици и околности за 2015 година
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Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите
ризици и околности за 2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015
godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 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 (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на
општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за
2015 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина
Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година.
Член 2
Проценката на загорзеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности е составен дел од оваа
одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-97/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 Планот за заштита и спасување на општина Пехчевo
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Планот за заштита и спасување на општина Пехчевo, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 08 -1468/2
Gradona~alnik na
11.09.2014 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија
бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14),
советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
усвојување на Планот за заштита и спасување на општина Пехчевo
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Планот за заштита и спасување на општина Пехчево.
Член 2
Планот за заштита и спасување е составен дел од оваа одлука.
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Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-99/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015год.
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 именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување
Se OBJAVUVА oдлуката за именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување , {to
Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 година.
Broj 09 -106/2
22.01.2015 година
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 (Сл.Весник на Република Македонија
бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14),
советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево именува стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот
за спасување на општина Пехчево.
Член 2
.За стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за заштита и спасување, советот на општина
Пехчево го именува:
1. Љупчо Каракашовски – Вработен во општина Пехчево, распореден на работно место – Советник за ЛЕР во
Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-98/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2014год.
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 objavuvaweна одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и систематизација
на работните места во ОЈУДГ ,,7 Септември Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за давање на согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и систематизација
на работните места во ОЈУДГ ,,7 Септември – Пехчево, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na
den 21.01.2015 година.
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Broj 09-106/2
22.01.2015 година
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на
општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

OДЛУКА
за давање согласност на доплнувањето на Правилникот за организација и систематизација на работните места во
ОЈУДГ ,,7 Септември” - Пехчево
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и
систематизација на работните места во ОЈУДГ ,,7 Септември” – Пехчево.

Член 2
Дополнувањето на кое се дава согласност се однесува на член 18 став 5 точка 5.1 од Правилникот за
систематизација на работни должности каде што се додава:
- ,,Подготвува и извршува ранотни задачи во врска со превенција и справување со кризна состојба.
- Соработува со ЦУК.
Член 3
Одлуката велгува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 08-100/1
22.01.2015 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 одлуката за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа –Матична
библиотека ,,Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа –Матична
библиотека ,,Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana
na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 година
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на
општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
усвојување на Програмско – финансискиот извештај на Општинската установа – Матична библиотека ,,Кочо
Рацин,,-Пехчево за 2014 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Програмско – финансискиот извештај на општинската
установа – Матична библиотека ,,Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година.
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Член 2
Програмско - финансискиот извештај на општинската установа – Матична библиотека ,,Кочо Рацин,,- Пехчево е
составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-96/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 отпис на застарени побарувања од добавувачи
Se OBJAVUVA одлуката за отпис на застарени побарувања од добавувачи, штo Sovetot na op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 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 (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на
општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
за отпис на застарени побарувања од добавувачи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево врши отпис на застарени побарувања од добавувачи.
Член 2
Се врши отпис на застарените побарување на следните добавувачи:
АД ,,Напредок,,-Пехчево
84.102,00
АДГ – Пелагонија ДООЕЛ 07- град.- Берово
7.127,00
АЛФА БРЕНТ ДООЕЛ – Скопје
1.770,00
АКД – Берово
1.645,00
Алхима – ДООЕЛ – Пехчево
2.600,00
БИК –САУНД – Пехчево
108.855,00
БРЕС ТРЕЈД ДООЕЛ – Штип
14.160,00
БОБИ – ПЕТРОЛ –с.Смојмирово
9.720,00
ВАЛИК – ТРАВЕЛ ДООЕЛ
4.200,00
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје
20.972,00
ДЕЛТА ПРОМ –Велес
94.387,50
ДННСЕ ДООЕЛ – Пехчево
22.000,00
ДООЕЛ ВЕНЦИ ПРОЕКТ – Кочани
9.000,00
ДООЕЛ САРА
2.100,00
ДООЕЛ – Требомир –Пехчево
49.560,00
ЕАМ Конфекција ДОО
13.275,00
ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПОД.МАЛЕШ. Берово
3.776,00
Кастел - ДОО – с.Град –Делчево
36.645,00
МОНИ ШПЕТ ДООЕЛ СВЕТИ НИКОЛЕ
3.500,00
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

НАТАША КОМПАНИ ДООЕЛ – Пехчево
ОБЕЛ - с.Грат
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Разгеле – ДООЕЛ – Берово
Ревија Екологија
Ристе ДООЕЛ – Пехчево
ТЕРМОИНЖИНЕРИНГ ДОО – РАДОВИШ
ТП Ѓоргиевси Ванчо Делчево
ТП КАРАКУТОВСКА В СТАНКА с.Смојмирово
ФОТО СТУДИО ДАРЕ – Берово
БОМЕКС – РИОМК Пехчево
Визија – ДД - ДООЕЛ – Кочани

5.200,00
91.310,00
42.000,00
48.858,00
1.200,00
3.894,00
7.434,00
3.000,00
6.877,00
13.620,00
1.444,00
17.700,00

ВКУПНО:

731.931,5

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-103/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
______________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалана 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 Oдлуката за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ –
Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVА oдлуката за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево за
2015 година, што Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 11-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на Здужението за културни дејности - ,,МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2015
година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Здружението за културни
дејности - ,,МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ ,, за 2015 година.
Член 2
Програмата на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево,,
Broj 08-101/1
22.01.2015 god.
Peh~evo
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_____________________________________________________________________________________________________
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 Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити
билки и шумски плодови ,,Амброзија,, за 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски
плодови ,,Амброзија,, за 2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.03.2015
godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 11-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на Здужението – Центар за лековити билки и шумски плодови ,,Амброзија,,
2015 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Здружението – Центар за
лековоти билки и шумски плодови ,,Амброзија,, за 2015 година.
Член 2
Програмата на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови ,,Амброзија,, за 2015 година е
составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево,,
Broj 08-104/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 одлуката за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственот на општина Пехчево, {to
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2014 год.
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 01/2015

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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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 21.01.2015 година донесе:
О Д Л У К А
за купување и оптоварување на
недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

Член 1
Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може општина Пехчево да купи
двор за на прошурување на паркинг плацот во центарот на Пехчево на улица ,, 7 Септември,,

недвижен имот куќа и

Член 2
Се задолжува Оделението за урбанизам ком. работи и ЛЕР да изврши купопродажба на недвижниот имот од
Стојовска Б. Надица од Берово на ул. ,, Ѓурѓ Ѓаковиќ,, бр. 6 и Станоевски А. Јован од Пехчево на ул. Истра,, бр. 9 на
КП.БР. 692 Имотен лист број 987 на КО Пехчево под двор површина од 152м2 под зграда 66м2 и станови во семејна
зграда 90м2 во вредност од 620.000.00 денари.
Парцелата се наоѓа во централното градско подрачје на Пехчево

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина Пехчево.

Broj 08-95/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 одлуката за усвојување на Гошишниот извештај за енергетска ефикасност за 2014 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2014 година, {to Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.03.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 год.
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 01/2015

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 12-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2014 година.

Член 2
Годишниот план за енергетска ефикасност за 2014 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево,,
Broj 08-105/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
22.01.2015 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 одлуката за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015
година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015
година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 21.01.2015 godina.
Broj 09-106/2
22.01.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 12-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 година.

Член 2
Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на општина Пехчево,,

Broj 08-105/1
22.01.2015 god.
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 01/2015

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