СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Среда 09 јули 2014 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево

ПЕХЧЕВО
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.03

Год.2014

Уредува:
Стручна служба при
Општина Пехчево
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.07.2014 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1.

Одлука за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година;

2.

Одлука за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на фестивалот на
Дувачки оркестри ,,Пехчевски павловден 2014” од 10-13 јули;

3.

Одлука за утврување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина
Пехчево за плански период 2013-2018;

4.

Одлука за давање согласност на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за формирање на паралелки од I до IX одделение
со помалку од 24 ученици;

5.

Одлука за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за
наредните 5 (пет) години;

6.

Одлука за подршка и реализација на проектот ,,Едукативен центар за зачувување на приридата во Брегалничкиот
регион’’;

7.

Одлука за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година;
Одлука за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево.

8.

Број 08-1106/1
Gradona~alnik na
07.07.2014 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.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
за објавување на Одлуката за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година
Se OBJAVUVA оdlukaта за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014
година {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 03.07.2014 godina.
Broj 08 -1106/1
07.07.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на Р.М бр.05/02,,) и член 30
став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево бр. 04/09”), Советот на општина
Пехчево на 8-та седница одржана на ден 03.07.12.2014 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево го усвојува кумулативниот квартален извештај за период од
01.01.2014 до 30.06.2014 година
Член 2
Кумулативниот квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-1095/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014год.
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
за објавување на одлуката за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на
фестивалот на Дувачки оркестри ,,Пехчевски павловден 2014” од 10-13 јули
Se OBJAVUVА одлуката за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на
фестивалот на Дувачки оркестри ,,Пехчевски павловден 2014” од 10-13 јули {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе
na sednicaта odr`ana na den 03.07.2014 година.
Broj 08 -1106/1
07.07.2014 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 РМ бр. 05/02,) и член 30 став 1
точка 42 од Статутот на општина Пехчево(Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:
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ОДЛУКА
за определување на цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности по м2, за време на
Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,,-2014 од 10-13 јули

Член 1
За користење на просторот , за поставување урбана опрема, за вршење трговија на мало и давање на услуги за
време на Фествалот на дувачки оркестри се определува тарифа за комунална такса по м2(метар квадратен) за завземена
површина во висина од 80,00 денари дневно.
Член 2
Комуналната такса утврдена во член 1 од оваа Одлука е определена исклучиво за Фествалот на дувачки оркестри.
Член 3
Уплатата на средствата се врши од страна на корисникот, на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на
трезорската сметка.
Член 4
Органот е надлежен да издаде Одобрение за користење на просторот, по претходно доставен доказ за извршена
уплата за површина определена во барањето на корисникот.
Член 5
Одлуката влегува ви сила со денот на донесувањето.

Broj 07-1093/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014год.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за утврување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од
Пехчево-општина Пехчево за плански период 2013-2018
Se OBJAVUVA Одлуката за утврување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од
Пехчево-општина Пехчево за плански период 2013-2018, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na
den 03.07.2014 година.
Broj 08-1106/1
07.07.2014 година
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 и 144/12), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник
на Општина Пехчево бр.4/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.07.2014 година донесе:
О Д Л У К А
за утврдувањена Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина
Пехчево за плански период 2013-2018
Член 1
Се утврдува Нацрт на изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина Пехчево за
плански период 2013-2018 година ( во понатамошниот текст:планот). Планскиот опфат дефиниран за разработка со планот
е со следните граници:
- север – до осовина на Пехчевска река
- исток осовина на улица 8 март (спој помеѓу ул. Борис Кидриќ и ул. Индустриска и граници на КП 1121 и 1120
- југ – по граница на КП 1120 и ул. Индустриска
- запад – до улица која ги спојува ул. Борис Кидриќ и ул. Индустриска
Вака оформениот опфат е со површина од 5,00 ха
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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 2013-2018 – Нцрт
план
Содржина: ДОКУМЕНТАЦИНА ОСНОВА................................................................................................2
ВОВЕД .............................................................................................................................................................2
1.Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиотопфат...................................................2
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачје на планскиот опфат....................................... 3
3. Податоци за природни чинители ..............................................................................................................3
4. Податоци за природни чинители ..............................................................................................................4
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд ................................................................4
6. Инвентаризација на градби од културно-историско значење ................................................................5
7. Инвентаризација на комунална инфраструктура ...................................................................................5
8. Инвентаризација на беспрацвно изградени објекти ..............................................................................5
9. Анализа на степен на на реализација на важечкиот урбанистички план .............................................5
10. Анализа за можностите за просторен развој ........................................................................................6
11. Извод од текстуален дел и одредби за спроведување на генерален урбванистички план ................6
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ .......................................................................................................................................7
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Изод од ГУП .................................................................................................................................. 1 : 2 500
2. Извод од ДУП .................................................................................................................. 1 : 1 000
3. Ажурирана геодетска подлога ....................................................................................... 1 : 1 000
4. Ивентаризација и снимање на бесправно изградени градби ...................................... 1 : 1 000
5. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и изградена комунална инфраструктура 1:1000
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Текстуален дел
1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат и планскиот период.................................... 8
2. Географска и геодетска местополжба на плански опфат .................................................................. 8
3. Текстуални одредби од извод на генерален урбанистички план ....................................................... 8
4. Планска програма .................................................................................................................................. 8
5. Опис и образложение на планскиот концепт .................................................................................... 9
6. Опис и образложение на плански решенија за изградба ..................................................................... 9
7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија
....................................................................................................................................12
8. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ..........................................................................................................................13
8.1 Мерки за заштита на животната средина ........................................................................................ 13
8.2 Засолнување ........................................................................................................................................ 13
8.3 Заштита и спасување од поплави ...................................................................................................... 13
8.4 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи ..................................................... 14
8.5 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства .............................................. 15
8.6 Заштита и спасување од урнатини .................................................................................................... 15
8.7 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи ................................................................ 15
8.8 Спасување од сообраќајни несреќи ................................................................................................... 16
8.9 Евакуација .............................................................................................................................................16
8.10 Згрижување на загрозеното и настраданото население ................................................................ 17
8.11 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита .................................................................................... 17
8.12 Прва медицинска помош ................................................................................................................ 17
8.13 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло ................................... 17
8.14 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло .................................... 18
8.15 Асанација на теренот ......................................................................................................................... 18
8.16 Заштита на културно-историско наследство ................................................................................... 19
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
1. Нумерички показатели .......................................................................................................................... 20
2. Нумерички податоци со урбанистички параметри ............................................................................ 20
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
1. Општи услови за изградба , разавој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат
................................................................................................................................ 21
2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат
............................................................................................................................................. 25
ГРФИЧКИ ДЕЛ
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1.Регулационен план .............................................................................. 1 : 1 000
2. План на површини за градење ......................................................... 1 : 1 000
3. Сообраќаен и нивелациски план ...................................................... 1 : 1 000
4. Инфраструктурен план ....................................................................... 1 : 1 000
5. Синтезен план ................................................................................... 1 : 1 000
2. Извештај од извршена стручна ревизија со тех.број 88/2013 , април 2013 година
3. Извештај за постапување по забелешки од стручна ревизија бр.08-323/2 од 10.05.2013 година
4. Мислење од комисија за стручно мислење по нацрт планот бр. 08-1131/2 од 08.07.2013 година
Член 3
Одлуката влегува на сила на денот на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево.

Broj 07-1100/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014 година
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за давање согласност на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за формирање на паралелки од I до
IX одделение со помалку од 24 ученици
Se OBJAVUVA одлуката за давање согласност на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за формирање на паралелки од I до IX
одделение со помалку од 24 ученици, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den
03.07.2014 godina.
Broj 08-1106/1
07.07.2014 година
Peh~evo

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

Врз основа на член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08, 33/10,
18/11, 51/11,6/12, 100/12 4/13, 41/14), член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.05/02) и член 30 став 1 точка 28 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот
на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во
ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2014/2015 година
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево дава согласност за формирање паралелки од I до IX
одделение со помалку од 24 ученици во ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2014/2015
година.
Член 2
Советот ја дава согласноста за учебната 2014/2015 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-1097/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 03/2014

5

R E [ E N I E
зa objavuvawe на одлуката за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период
или за наредните 5 (пет) години
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период
или за наредните 5 (пет) години штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 03.07.2014
godina.
Broj 08-1106/1
07.07.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30
став 1 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за
наредните 5 (пет) години
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за тарифите на ЈКП ,,Комуналец,,Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) годни.
Член 2
Програмата за тарифите на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет)
години, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Broj 07-1096/1/1
04.07.2014 god.
Peh~evo

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

______________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 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 na Одлуката за подршка и реализација на проектот ,,Едукативен центар за зачувување на приридата во
Брегалничкиот регион’’
Se OBJAVUVА одлуката за подршка и реализација на проектот ,,Едукативен центар за зачувување на приридата во
Брегалничкиот регион’’, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 03.07.2014 godina.
Broj 08-1106/1
07.07.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30
став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:
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ОДЛУКА
за подршка и реализација на проектот ,,Едукативен центар за зачувување на приридата во Брегалничкиот
регион’’
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава подршка за реализација на проектот ,,Едукативен
центар за зачувување на природата”.
Член 2
За Едукативниот центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион, (објект) на територијата
на општина Пехчево се определува ООУ ,,Ванчо Китанов”-Пехчево (подрачното училиште во с.Негрево).
Член 3
Намената на објектот кој е предмет на инвестиција за Едукативен ценар за зачувување на природата,
односно ООУ ,,Ванчо Китанов”-Пехчево,( подрачното училиште во с.Негрево), нема да биде променета најмалку 10
гогини по завршувањето на проектот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со неденот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина
Пехчево.
Broj 07-1094/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе
R E [ E N I E
зa objavuvawe на одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од
заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година
Se OBJAVUVA Одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од
заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта
odr`ana na den 03.07.2014 godina.
Broj 08-1106/1
07.07.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02), член 30 став 1 точка 41 од
Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), а во врска со член 14 став 2 од Законот за
заштита на населението од заразни болести (Сл.Весник на РМ бр. 66/04), Советот на општина Пехчево на седницата
одржана на 03.07.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година

Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за спроведување на општите мерки
за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година.
Член 2
Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на
територијата на општина Пехчево за 2014 година, е составен дел од оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево
Broj 07-1099/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕПехчево
Se OBJAVUVA odlukata за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕПехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 03.07.2014 godina.
Broj 08-1106/1
07.07.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30
став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата на Здружението за културни
дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево.
Член 2
Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ е составен дел од оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево.

Broj 07-1098/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
04.07.2014 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
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