СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Службен гласник на
Општина Пехчево

Четврток 10 април 2015 год.

Уредува:

ПЕХЧЕВО
Стручна служба при
Излегува по потреба
Бр.03
Год.2015
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 02.04.2015 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Одлука за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015
година;
Одлука за подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата
во Брегалничкиот регион;
Одлука за подршка на Проектот ,,Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куња“;
Одлука за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност на училишната куња“
од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот;
Одлука за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево;
Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот
Пехчево;
Одлука за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја
зафати општина Пехчево февруари 2015 година;
Одлука за определеување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги;
Одлука за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево;
Одлука за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански - Пехчево ;
Одлука за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево;
Одлука за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево ;
Одлука за усвојување на извештајот за работа на Полициска стааница - Берово;
Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. ,,
7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево;
Одлука за реализација на проект ,,Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
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 на одлуката за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за
2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за
2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
Gradona~alnik na
09.04.2015 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.05/02) и член 30 став 1 точка
41 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 02.04.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015 година

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Едукативниот центар за заштита на природата
за 2015 година.
Член 2
Програмата за работа на Едукативниот центар за заштита на природата 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 08-565/1
02.04.2015год.
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 Одлука за подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на
природата во Брегалничкиот регион
Se OBJAVUVА одлуката за а подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување
на природата во Брегалничкиот регион, {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден
02.04.2015 година.
Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 03/2015

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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 и 05/14), советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во
Брегалничкиот регион година

Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава подршка за основање на посебен, непрофитен ентитет Едукативниот центар за заштита на природата во брегалничкиот регион.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Broj 08-566/1
02.04.2015год.
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 на одлуката за подршка на Проектот ,,Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната
куња“
Se OBJAVUVA oдлуката за подршка на Проектот ,,Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната
куња“, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
Gradona~alnik na
09.04.2015 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.05/02) и член 30 став 1 точка
41 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 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за подршка на Проектот ,,Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куња”
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава подршка на Проектот ,,Енергетска ефикасност на старата
училишна зграда со училишната кујна.

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

Broj 08-567/1
02.04.2015 година
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 03/2015

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
зa objavuvawe na одлуката за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност на
училишната куња“ од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот
Se OBJAVUVA одлуката за за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност
на училишната куња“ од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот, што Sovetot na op{tina Пехчево ja
donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
09.04.2015 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.05/02) и член 30 став 1 точка
41 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 02.04.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за кофинансирање на проектот: „Енергетска ефикасност на училишната куња“од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од
вредноста на проектот

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинасирањето на проектот ,,Енергетска
ефикасност на старата училишна куња во висина од минимум од 20% до максимум 50%, од вкупната вредност на
проектот.

Член 2
Средствата потреби 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 Сл.гласник на општина Пехчево.
Broj 08-568/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04.2015 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe на одлуката за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево штo Sovetot na op{tinata
ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 03/2015

Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка
30 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 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за давње на користење на недвижна ствар на во с.Црник – Пехчево

Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево на Невладината Организација “KXAM’’ Делчево, дава на користење
недвижна ствар, просторија во зграда на Месната заедница во с.Црник, со површина од 15м2.
Член 2
Недвижната ствар се дава на користење без надоместок, за период од една година, почнувајќи од денот на
влегување на сила на оваа одлука.

Член 3
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приортет од предметната недвижност истата може да ја одземе и
пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено известување за испразнување на просториите во рок од
30 дена.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Broj 08-599/1
02.04.2015 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe одлуката за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор
во градот Пехчево
Se објавува одлуката за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во
градот Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 godina.
Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 20, тарифен бр.8, став 1 од Законот за комунални такси (,,Сл.весник на РМ” бр64/04, 64/05, 92/07 и
123/12), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 30 сѕав 1 точка 42
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.гласник бр 04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на
ден 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Пехчево
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците за користење на изграден паркинг простор во централното
градско подрачје, начинот на користење и начинот на плаќањето на неговото користење.
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Член 2
Висината на надоместокот се пресметува према местоположбата на паркинг просторот кој се користи и тоа: 20
денари/дневно од паркинг место, во I - (прва) централно градско подрачје, и 15 денари/дневно од паркинг место, надвор
од централната градска зона како II – (втора) вон централно градско подрачје.
Член 3
Бројот на паркинг местата за користење, нивната местоположба и времетраењето на користење, ќе се утврди со
посебно Решение за користење на паркинг простор по барање на странката, физичко или правно лице.
Паркинг просторот кој е даден на користење, може да се користи исклучиво за паркирање на лесни моторни
возила, временски определено со Решение за користење и за никаква друга намена.
Член 4
Паркинг просторот кој е даден на користење, корисникот не може да го остапи на друго правно или физичко
лице.
Член 5
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.
Broj 08-570/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04.2015 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе
R E [ E N I E
зa objavuvawe одлуката за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава
што ја зафати општина Пехчево февруари 2015 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава
што ја зафати општина Пехчево февруари 2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na
den 02.04.2015 godina.
Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за заштита и спасување (,,Сл.весник на РМ” бр.36/04 и бр.49/04), Одлуката за
донесување на единствена методологија за процена на штетите од елементарните непогоди ( ,,Сл.весник на РМ” бр.75/01)
и член 19 од Статутот ма општина Пехчево (,,Сл.гласник на општина Пехчево” бр.04/09 и 05/14), Советот на општина
Пехчево донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја зафати
општина Пехчево во февруари 2015 година
Член 1
Се усвојува Збирниот Извештајза проценетите штети од елементарна непогода – град што ја зафати општина
Пехчево во периодот на Февруари 2015 година, изготвен од Општинската комисија за процена и утрвдување на штети од
елементарни непогоди на општина Пехчево.
Член 2
Заради санирање и остранување на последиците од елементарна непогода – град, се предлага на Владата на
Република Македонија – Комисија за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди да ги
прифати и усвои следните мерки:
- обезбедување на финансиски средства за санирње на штетите, поединечно за секој оштетен граѓанин и правен
субјект.
Член 3
Усвоениот Збирен Извештај за проценетите штети е составен дел на оваа Одлука.
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Член 4
Оваа одлуа влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.
Broj 08-562/1
02.04.2015 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 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 определеување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги
Se ОБЈАВУВА oдлуката за определеување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги, {to
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 godina.
Број 09-579/2
Gradona~alnik na
09.04.2015 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), а во врска со член
21 и 22 од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на РМ бр.64/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14 и
199/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за определување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за двање на услуги

Член 1
За добивање на лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен
проетор се определува надоместок од
1.
2.
3.

Кабаре – 2.500 евра во денарска противвредност
Ноќен бар – 5.000 евра во денарска противвредност
Диско клуб и диско клуб на отворен простор - 7.000 евра во денарска противвредност

Член 2
Лиценцата се издава за период од 1 година од денот на добивањето. Истата неможе да се пренесува.
Член 3
Уплатата за добивање на лиценца ќе се врши во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на
денот на уплатата.
Член 4
Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.
Broj 08-561/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04.2015 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево, {to Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. 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 02.04.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на ЈУДГ 7 ,,Септември,, -Пехчево за 2014 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈУДГ 7 ,,Септември,, -Пехчево за
2014 година.
Член 2
Завршната сметка на ЈУДГ 7 ,,Септември,, Пехчево за 2014 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 08-571/1
02.04.2015год.
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 на одлуката за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански - Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански – Пехчево што
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. 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 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на Дом на Култура ,,Јане Сандански,, -Пехчево за 2014 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на Дом на култура ,,Јане Сандански,, Пехчево за 2014 година.
Член 2
Завршната сметка на Домот на култура ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2014 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 08-573/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04.2015год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvaweна одлуката за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево, што советот на
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
Gradona~alnik na
09.04.2015 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. 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 02.04.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, -Пехчево за 2014 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, -Пехчево за
2014 година.
Член 2
Завршната сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов ,, - Пехчево за 2014 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 08-572/1
02.04.2015 година
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 на одлуката за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево
Se OBJAVUVА oдлуката за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево, {to Sovetot na општина
Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
09.04.2015 год.
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 (Службен весник на Р.М. 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 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, -Пехчево за 2014 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, -Пехчево за
2014 година.
Член 2
Завршната сметка на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2014 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 08-573/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04.2015год.
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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvaweна одлуката за усвојување на извештајот за работа на Полициска станица - Берово

Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на извештајот за работа на Полициска станица - Берово, што советот на
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.

Број 09-572/2
09.04.2015 год.
Peh~evo
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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 02.04.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2014 година
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на Полициската
канцеларија Пехчево за 2014 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2014 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 08-575/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04.2015 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и
МВР на ул. ,, 7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и
МВР на ул. ,, 7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево Пехчево, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na
sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 година.
Број 09-579/2
Gradona~alnik na
09.04.2015 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка
30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата
одржана на ден 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР Кат 2 Просторија 1, на
ул. ,, 7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Пехчево на ЈУПД Равен - Пехчево му дава на користење недвижна ствар, КП
985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР Кат 2 Просторија 1, на ул. ,, 7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево.

Член 2
Недвижната ствар се дава на користење без надоместок, за период од две години, почнувајќи од денот на
влегување на сила на оваа одлука.
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Член 3
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приортет од предметната недвижност истата може да ја одземе и
пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено известување за испразнување на просториите во рок од
30 дена.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Broj 08-576/1
02.04.2015 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 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 одлуката за реализација на проект ,,Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина
Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за реализација на проект ,,Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина
Пехчево, штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 02.04.2015 godina.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на Република
Македонија,, бр.5/2002 и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево
бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 02.04.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за реализација на проект “Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево,
општина Пехчево”
Член 1
Советот на општина Пехчево дава подршка за реализација на проектот “ Реконструкција на локални улици и
патишта во Пехчево, општина Пехчево” кој ќе се имплементира согласно јавниот повик за користење на средствата од ЕУ
ИПА – Грант за рурална инфраструктура од Министерството за финасии на Република Македонија
Член 2
Советот на општина Пехчево ја подржува целосната и/или делумната реконструкција на:
- Ул ,,Илинденска,, Пехчево
- Ул ,,Буковик,, Пехчево
- Ул ,,Пиринска,,Пехчево
- Ул ,,Првомајска,, Пехчево
- Ул,,Мирече Ацев,, Пехчево
- Ул ,,Страшо Пинџур,, Пехчево
- Ул,, Ванчо Китанов, во Пехчево
Односно за импламентацијата во рамки на Грантот за рурална инфраструктура од ЕУ ИПА
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.
08-563-1
Sovet na Op[tina Peh~evo
02.04n.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
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