СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Службен гласник на
Општина Пехчево

Вторник 22 март 2016 год.

Уредува:

ПЕХЧЕВО
Стручна служба при
Излегува по потреба
Бр.02
Год.2016
Општина Пехчево
Гласникот е бесплатен
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.04/09 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 14.03.2016 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1. Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година;
2. Одлука за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од
01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно);
3. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”,Пехчево ;
4. Одлука за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец”, Пехчево за 2015 година;
5. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година;
6. Одлука за кофинансирање на проектот ,, Уредување на мал плоштад во село Умлена”;
7. Одлука за кофинансирање на проектот ,,Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од
населените места во општина Пехчево”;
8. Одлука за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел:
INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”;
9. Одлука за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” – општина
Пехчево;
10. Одлука за давање на согласност за инвестиција со предлог проектот “Пристапен пат кој води до земјоделско
земјиште во село Црник, општина Пехчево”;
11. Одлука за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во општина
Пехчево;
12. Одлука за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести во 2016 година;
13. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015
година;
14. Одлука за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година;
15. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година;
16. Одлука за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година;
17. Одлука за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување на одлуката за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.03.2016 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30
став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:
ОДЛУКА
за усавојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015
година.
Член 2
Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 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.
Broj 08-387/1
14.03.2016год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33,
точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07,
67/07 и 156/09), Советот на Општина Пехчево на 23-тата седница одржана на 14.03.2016 година, донесе
ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2015 година изнесуваат:

Планирани
Вкупни приходи
-

даночни приходи
неданочни приходи
капитални приходи
приходи од дотации
трансфери
донации

Реализирани

159.788.054
14.696.397
7.174.119
11.580.000
40.892.673
60.280.000
25.164.865
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79.937.079
9.085.335
3.598.488
6.947.127
37.450.000
17.067.257
5.788.872

2

175.288.054
175.088.054
200.000

78.559.519
78.559.519
0

-14.900.000
0

0
1.377.560

Прилив
- продажба на хартии од вредност
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- други приливи (депозити)

15.500.000

-778.276

15.500.000

340.739

Одлив (отплата на главнина)
- отплата на главница

600.000
600.000

Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

Дефицит
Суфицит

-1.119.015
599.284
599.284

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Пехчево на 31.12.2015 година изнесува :
-Салдо на 31-12-2015
5.886.891 денари
Салдо основен буџет
259.871 денари
Салдо буџет дотации
3.304.955 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности
443.863 денари
Салдо буџет донации
1.878.202 денари
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 259.871
пренесува како прилив на основниот буџет на општина Пехчево за 2016 година.

денари се

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 3.304.955 денари се
пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Пехчево за 2016 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од
443.863 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинасирачки активности на општина Пехчево за 2016
година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 1.878.202 денари се
пренесува како приход на буџетот на донации на општина Пехчево за 2016 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени
се искажани во билансите на приходи и расходи.
Член 4
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година се искажани планираните и
извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година ќе се објави во “Службен гласник на
општина Пехчево“.
Broj 08-387/2
14.03.2016год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал
од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно)

Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за
квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно), што Sovetot na општина Пехчево ја донесе na
sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
15.03.2016 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 Р.М бр.05/02,,) и член 30
став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево” бр. 04/09 и 05/14), Советот на
општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015
година до 31.12.2015 година (кумулативно)
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за
квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно).
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до
31.12.2015 година (кумулативно), е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.
Broj 08-388/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”,Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”,Пехчево, што
советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
____________________________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став
1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Шехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
на ЈКП “Комуналец”, Пехчево

Член 1
Бранко Пешански се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец” , Пехчево поради
неприсуствување на 8 (осум), седници од вкупно одржани 12 седници.
Александра Величкова се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево поради
судир на интереси.
За нови членови на Управнен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево се именуваат:
1.
2.

Јасмина Матевска
Ѓорѓи Цикарски

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .

Broj 08-398/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец”, Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец”, Пехчево за 2015 година,
што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.03.2016 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) 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 14.03.2016 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на извештајот за извршени работи на
ЈКП-Комуналец-Пехчево за 2015 година

Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи на ЈКП КомуналецПехчево за 2015 година.
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Член 2
Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за 2015 година, е составен дел од оваа Одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .

Broj 08-397/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe на за усвојување на Завршната сметка на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година штo Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и
член 30 став 1 алинеја 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 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2015 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвои завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2015 година.
Член 2
Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево за 2015 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.

Broj 08-389/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa објавување на oдлуката за кофинансирање на проектот ,, Уредување на мал плоштад во село Умлена”
Se ОБЈАВУВА одлуката за кофинансирање на проектот ,, Уредување на мал плоштад во село Умлена, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на Република
Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево
број: 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
ОДЛУКА
за кофинансирање на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинансирањето на проектот „
Уредување на мал плоштад во село Умлена“ согласно јавниот повик од Бирото за регионален развој на Република
Македонија – Финансирање проекти за развој на подрачја со спесифични развојни потреби, во висина од 19% од вкупната
вредост на проектот.
Член 2
Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Пехчево.
Broj 08-401/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување на одлуката за кофинансирање на проектот ,,Изработка на техничка документација за изградба на улици во
дел од населените места во општина Пехчево”
Se OBJAVUVA одлуката за кофинансирање на проектот ,,Изработка на техничка документација за изградба на улици во
дел од населените места во општина Пехчево”, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den
14.03.2016 година.
Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на Република Македонија бр.
05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево број: 04/09 и
05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
ОДЛУКА
за кофинансирање на проектот „ Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените
места во општина Пехчево“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинансирањето на проектот „
Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево“ согласно
јавниот повик од Бирото за регионален развој на Република Македонија – Финансирање проекти за развој на селата, во
висина од 50% од вкупната вредост на проектот.

Член 2
Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во службен гласник на
Општина Пехчево.

Broj 08-400/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел:
INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”
Se OBJAVUVА одлуката за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел:
INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”, {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта
odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на Република
Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево
број: 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма
“Балкан – Медитеран 2014 – 2020 година”

Член 1
Се дава согласнст на Општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма
Балкан – Медитеран 2014-2020 година , со приоритетна оска 1: “Претприемништо и иновации” и Приоритетна оска 2:
“Животна средина”.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Broj 08-399/1
14.03.2016год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во
село Црник” – општина Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” –
општина Пехчево, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево („Сл.Гласник на Општина Пехчево“ бр.04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик
бр.06/2016 на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за
користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година Mерка - 124, Советот на
Општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе,
ОДЛУКА
за приоритетен проект„Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” - Општина Пехчево

Член 1
Се утврдува приоритет на проектот „Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина
Пехчево“ во рамки на Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Мерка
124 Инвестиции во инфрастуктурата за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за:
Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште
Член 2
Средствата за утврдениот приоритет од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска
подршка на руралниот развој за 2016 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехево.
Broj-08- 396/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за давање на согласност за инвестицијата со предлог проектот
„Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево“
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност за инвестицијата со предлог проектот „Пристапен пат кој води до
земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта
odr`ana na den 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на Општина Пехчево“ бр.04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик
бр.06/2016 на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за
користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година Mерка - 124, Советот на
Општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност за инвестицијата со предлог проектот
„Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево“
Член 1
Се дава согласнст на Општина Пехчево да аплицира со предлог проектот „Пристапен пат кој води до земјоделско
земјиште во село Црник, Општина Пехчево“ во рамки на Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој, Мерка 124 Инвестиции во инфрастуктурата за развој на земјоделството, шумарството
и водостопанството наменети за: Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Broj 08-395/1
14.03.2016 god.
Peh~evo

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

_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:

R E [ E N I E
за објавување одлуката за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот
во општина Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во општина
Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 14.03.2016 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

Врз основа на член 18 и 19 Законот за експропријација (Сл. Весник на РМ бр. 95/12, 13/12, 24/13, 27/14, 104/15,
192/15 и 23/16), а во врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ бр, 5/2002) и
член 30 од Статутот на Општина Пехчево, (Сл. Гласник на ОП бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево, донесува:
О Д Л У К А
за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност
на недвижен имот во општина Пехчево Пехчево
Член 1
За потребите на Општина Пехчево заради реализација на Урбанистичкиот план на Пехчево ќе се врши
експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот за реализација на јавен интерес во
општината. Надоместокот ќе се врши во три зони на следниот начин :
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Прва зона.............................. 400,00 ден./м2
Втора зона............................. 300,00 ден./м2
Зона на населени места .........100,00ден./м2
Член 2
Надоместокот ќе се врши по следните Зони опишани како што следува
5.

ГРАНИЦИ ЗА ЗОНИ ВО ПОТЕСНИОТ ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД
ПЕХЧЕВО
Во зависнот од степенот на уреденоста на градежното земјиште, во границите утврдени со Урбанистичкиот
план и ГУП на Пехчево, му ги дава на корисникот (положбата на земјиштето, сообраќајната поврзаност со центарот,
снабденоста со комуналните објекти инсталации, рационалност и други околности од значење за користење на тоа
земјиште), градежниот реон на Пехчево се распоредува во три (3) зони и тоа централно градско подрачје и вон
централно градско подрачје и како зона на населени места.
Ц ЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
Започнува од KП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован опфаќа ѓи северните граници на парцелите по регионалниот
пат Берово – Делчево се до Бензинската пумпа на АД ,, Макпетрол,, Скопје од северната страна на оградата,оди по патот
на север Пехчево Делчево се до спојот на ул. ,,Истра,, од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на
ул. ,, Велко Влахович,, од таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. ,, Илинденска,, и ул. ,, Мирче Ацев,, тргнува
на исток по мистата се до раскрсницата на ул. ,, Гоце Делчев,, и ул. ,, Ванчо Китанов,, од таму тргнува на југ по истата ,,
Ванчо Китанов,, ја сече ул. ,, Маршал Тито,, и оди на југ се до спојот на ,,ЈНА,, спрема ДУП на Пехчево, од таму тргнува
на запад по ул. ,, ЈНА,, и оди се до спојот на ул. ,,Индустриска,, по истата оди на запад се до спојот на ул. ,, 8 Март,,
поточно до куќата на Мицевски Јован, од таму на југ тргнува по ул. ,, 98 Март,, продолжува по западната страна на
градските турски гробишта се до спојот на источната страна на дворната ограда (граница на АД ,, Бомекс рефрактори,,
Пехчево) и старата фабрика за подни плочки, скршнува на запад по дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и се
спојува на патот со ,,Равна Река,, од таму на север по границата на опфатот на ГУП на Пехчево, ја заобиколува западната
страна односно дворната ограда на фабриката ,,Напредок Пехчево, западната страна на старата фабрика ,, Стаклара,,
западната дворна ограда на сопственикот Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на Пехчевска река, од таму
тргнува на север се спојува со регионалниот пат Пехчево - Делчево и се спојува со почетната точка, бензинска пумпа од
каде почна зоната.
ВОН ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ
Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централнотоподрачје преставува вон
централно градско подрачје
Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство се прикључува во зоната како
вонцентрално градско подрачје.
Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона на населено место.
Напомена; Проширувањето на ГУП во текот на 2014 година ќе влезе во зоната како Вонцентарлно
градско подрачје.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 08-403/1
14.03.2016год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести во 2016 година
Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести во 2016 година, {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016
година.
Број 09-405/2
15.03.2016 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 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 14.03.2016 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програма за за спроведување на општи мерки за зштита на населението од заразни
болести во 2016 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести во 2016 година.
Член 2
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година, е
составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 08-402/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на
Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија
Пехчево за 2015 година а што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.

Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и
член 30 став 1 точка 34 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 14.03.2016 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија
Пехчево за 2015 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на Полициската
канцеларија Пехчево за 2015 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 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.

Broj 08-391/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година
што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.

Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и
член 30 став 1 алинеја 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 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015
година.
Член 2
Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2015 година е составен дел на оваа одлука
.
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-392/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година

Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година, што
советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.

Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
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 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на
општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2016 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2016 година.
Член 2
Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.

Broj 08-393/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016
година, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 год.
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 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на
општина Пехчево на седница одржана на 14.03.2016 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево, за 2016 година

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Финансовиот план за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2016 година.
Член 2
Финансовиот план за работа на ЈПУД ,,Равен,,-Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.

Broj 08-394/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево, што советот на
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 14.03.2016 година.
Број 09-405/2
Gradona~alnik na
15.03.2016 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 РМ 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 14.03.2016 година донесе:
ОДЛУКА
за награда на учениците при ООУ ,,Ванчо Китанов,,- Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука со која се уредуваат наградите на ученици кои постигнуваат
забележителни резултати, во воспитно - образбовниот процес, односно ученици кои освоиле прво, второ и трето место на
државните натпревари.
Член 2
Паричниот надоместок што ќе го добиваат учениците за освоените места на државните натпревари изнесува:
- 6.000,00 денари – за освоено прво место
- 3.000,00 денари – за освоено второ место
- 2.000,00 денари за освоено трето место
Член 3
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-404/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
14.03.2016 година
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
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