СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Среда 5 октомври 2014 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево

ПЕХЧЕВО
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.05

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 30.10.2014 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Одлука за усвојување на Kвартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014 год.
кумулативно;
Одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година;
Одлука за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година;
Одлука за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево;
Одлука за усвојуање на Прграмата за работа на ООУ Ванчо Китанов-Пехчево;
Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014
година;
Одлука за усвојување на програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево за учебната 2014/2015 година;
Одлука за именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево
Одлука за именување на членови на Управен одбор во ЈУПД Равен Пехчево;
Предлог за промена на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина
Пехчево;
Одлука за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на висината на
најниската плата на вработените во ЈКП Комуналец-Пехчево;
Одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на цената за
плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење на работи;
Одлука за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација
и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец;
Одлука за остапување на тјано користење недвижни ствари на ЈКП Комуналец;
Одлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Кoмуналецк за период 01.01.2014 до 31.06.2014
година;
Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година;
Одлука за промена на статутот на општина Пехчево;
Одлука за основање на Совет на млади на општина Пехчево;
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19. Одлука за давање на согласност на Проект ,,Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП
,,Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија.
Број 08-1809/1
Gradona~alnik na
03.11.2014 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
за објавување на одлуката за усвојување на Kвартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014
год. Кумулативно
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Kвартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014
год. Кумулативно, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08 -1809/1
03.11.2014 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 седницата одржана на ден 30.10.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за трет квартал во 2014
година од 01.01.2014 до 30.09.2014год (кумулативно)

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево
за период 01.01.2014 до 30.09.2014 година, трет квартал (кумуналтивно).
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период период 01.01.2014 до 30.09.2014 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 07-1789/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014год.
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 измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година
Se OBJAVUVА Одлуката за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година,Пехчево {to Sovetot na
општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08 -1809/1
11.03.2014 година
Peh~evo
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Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."
br.5/2002), ~len 23 stav 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik
na R.M." br. 61/2004, 96/2004 i 67/2007) i ~len 30 stav 4 od Statutot na Op{tina Peh~evo ("Slu`ben glasnik na
Op{tina Peh~evo" br.04/2009), Sovetot na Op{tina Peh~evo na sednicata odr`ana na 30.10.2014 godina, donese

Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Пехчево за 2014 година со бр.07-2119/1 од
26.12.2013 год.
^len 1
Vo Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Peh~evo za 2014 godina ("Slu`ben glasnik na
op{tina Peh~evo" br. 05/13) se vr{i slednata izmena:
^len 9 se menuva i glasi:
Isplata na platite na vrabotenite vo Op{tinata i vrabotenite vo osnovnoto obrazovanie, detskata
gradinka, domot na kulturata i javnata lokalna biblioteka, }e se izvr{uvaat vo ramkite na obezbedenite
sredstva vo Buxetot na Op{tinata, odnosno visinata na platite se utvrduva soglasno Zakonot za isplata na
platite vo Republika Makedonija (Sl. vesnik na RM broj 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08
i 92/09) i Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za plata i drugi nadomestoci na pratenicite vo
Sobranieto na R. Makedonija i drugite izbrani i imenuvani lica vo Republikata (Sl. vesnik na RM broj 38/91,
23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 i 97/10) i toa za imenuvani lica pojdovna osnova za presmetuvawe na
platata e 25.726 denari, zapo~nuvaj}i od platata za mesec januari 2014 godina do platata za mesec septemvri 2014
godina, odnosno za periodot od 01.01.2014 godina do 30.09.2014 godina, a za platata vo periodot od 01.10.2014
godina do 31.12.2014 godina se zgolemuva za 4% i iznesuva 26.755 denari, dodavaj}i go postojniot koeficient i
minatiot trud na imenuvaniot funkcioner, a na vrabotenite platata }e se presmetuva vrz osnova na utvrdenite
bodovi za obrazovanie i zvawe. Vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici za periodot od
01.01.2014 godina do 30.09.2014 godina iznesuva 73,8 denari i }e po~ne da se primenuva od platata za januari 2014
godina, a za periodot od 01.10.2014 godina do 31.12.2014 godina se zgolemuva za 4% i iznesuva 76,8 denari i }e
po~ne da se primenuva od platata za mesec oktomvri 2014 godina. Za vrabotenite bez status na dr`avni
slu`benici , presmetuvaweto i isplatuvaweto na platite }e se vr{i soglasno va`e~kite zakonski propisi za
niv. Za vrabotenite vo lokalnite javni ustanovi, presmetkata i isplatata na plati }e se vr{i spored
Upatstvoto za primena na presmetka i isplata na plata na vraboteni vo institucii - buxetski korisnici.

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Peh~evo" i
istata }e bide dostavena do Ministerstvoto za finansii na RM vo Skopje.
в
Broj 07-1451/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.09.2014год.
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 Одлуката за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година што, советот на op{tinata ja
donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 година
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ “ бр.5/2002), член 28 став
1 Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ “бр.61/2004, 96/2004 и
67/2007) и член 30 став 1точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Службен гласник на општина Пехчево“ бр.04/2009),
Советот на општина Пехчево на 10-ата седница одржана на 30.10.2014 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина
Пехчево за 2014 година – Ребаланс на Буџетот

Член 1
Советот на општина Пехчево ги усвојува измените и дополнувањата на буџетот на општината за 2014 година.

Член 2
Составен дел од оваа Одлука се измените и дополнувањата на буџетот на општина Пехчево за 2014 година.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .
Broj 07-1787/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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 усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево, што
Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 година
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 седницата одржана на ден 30.10.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува развојната Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево.

Член 2
Развојната Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево е составен дел од оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.

Broj 07-1790/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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 работа на ООУ Ванчо Китанов - Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмата за работа на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево, штo Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 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 30.10.2014 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2014/2015
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за
2014/2015 година.
Член 2
Програмата на ООУ ,,Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2014/2015 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 07-1798/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r
______________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,,- Пехчево за учебната
2013/2014 година
Se OBJAVUVА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево, {to
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 god.
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 4 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), советот на општина Пехчево на
седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ 7 СептемвриПехчево за 2013/2014 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014 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 07-1799/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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 Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2014/2015
година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември -Пехчево, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 год.
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 Шехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на
седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2014/2015
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за
2014/2015 година.
Член 2
Програмата за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за учебната 2014/2015 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 07-1800/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
11.09.2014 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за именување на член на Управен одбро во ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за именување на член на Управен одбор на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 god.
Peh~evo

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

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), советот на општина Пехчево на
седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

ОДЛУКА
за именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево
Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево именува член на Управен одбор во ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево
Член 2
За член на Управниот одбор советот ја именува:
1.

Јасмина Цековска

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

Broj 07-1801/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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
за објавување на одлуката за именување на членови на Управен одбор во ЈПУД Равен - Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за именување на членови на Управен одбор во ЈПУД ,,Равен,, -Пехчево, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.

Broj 08 -1809/1
03.11.2014 год.
Peh~evo
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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), советот на општина Пехчево на
седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

ОДЛУКА
за именување на членови на Управен одбор во ЈПУД Равен - Пехчево

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево именува членови на Управен одбор во ЈПУД Равен -Пехчево.

Член 2
За членови на Управниот одбор советот ги именува:
-

Верица Поповска
Даниел Стефановски
Миле Гошевски

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

Broj 07-1797/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014год.
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 Предлог - листа за изменување и дополнување на уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња
на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето
Se OBJAVUVА Предлог - листа за изменување и дополнување на уличната мрежа во Пехчево за определување на
имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето {to Sovetot na општина Пехчево
ја донесе na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08 -1809/1
03.11.2014 година
Peh~evo

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

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти (Службен весник на РМ бр.53/04,55/,07,145/10 и 136/1) и член 30 став 1 точка 23 од Статутот на
општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана
на 30.09.2014 година, утврди
ЛИСТА
за измена и дополнување на Уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Пехчево
1. Во листата на Уличната мрежа на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
се вршат следниве измени и дополнувања:
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Во точка 1 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Истра” се брише и се додаваа зборот “Јулија Веселинска”.
Во точка 2 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Маршал Тито” се брише и се додава зборот “18 Август ”
Во точка 3 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Борис Кидрич” се брише и се додава зборот “Равен”
Во точка 9 на уличната мрежа во Пехчево зборот “ ЈНА” се брише и се додава зборот “АРМ”
Во точка 10 од уличната мрежа на Пехчево зборот “4 Јули” се брише и се додава зборот “Малешевска”
Во точка 12 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Велко Влахович” се брише и се додава зборот “Македонија”
Во точка 14 на уличната мрежа во Пехчево зборот “29 Ноември” се брише и се додаваат зборот “Кадиица”
Во точка 24 на уличната мрежа во Пехчево зборот “27 Март” се брише и се додаваат зборот “ВМРО”
Во точка 27 од уличната мрежа во Пехчево зборот “22 Декември ” се брише и се додава зборот “Александар
Македонски”
По точка 36 се додаваат три нови точки 37, 38, 39 кои гласаат:
Во точка 37 се вметнува Градскиот плоштад во Општина Пехчево кои се именува како “Градски плоштад
СВ.Петар и Павле”
Во точка 38 се вметнува Мостот во центарот на Пехчево, кој се именува како “Мост Св.Кирил и Методиј”
Во точка 39 се вметнува Мостот на улицата Ванчо Китанов, кој се именува како “Мост 8 Септември”
Бр.07-1803/1
03.11.2014

Претседател на Советот на
Општина Пехчево
Стојче Стефановски с.р

Образложение
Основ за донесување на Листа за измена и дополнување на Уличната мрежа во Пехчево се одредбите на член 5
став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе Листа за измена и дополнување
на Уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти
на подрачјето на општина Пехчево.
На барање на граѓаните на општина Пехчево се врши измена и дополнување на листата со имиња како што е
наведено во предлогот.
Предложените имиња се предлагаат поради следното:
1. Името ,,Јулија Веселинска,, се предлага затоа што: Во 1945 – 1946 оваа личност од Прилеп дошла во Пехчево
како учител во тогашното основно училште кое се викало ,,Гоце Делчев,, и кое било единствено во
Пехчевскиот крај за да го шири македонскиот литературен јазик и да ј брани неговата кауза. Во период од
1952 – 1988 година била и Директор на основното училиште. Таа бил прв успешен пропагатор на
македонскиот литературен јазик и му дала конечен облик на македонскиот јазик и македонскиот правопис.
2. Името,,18 Август,, се предлага затоа што:Овој ден се смета за ден на создавањето на организираната
македонска војска и како таков е прифатен и за Ден на Армијата на Република Македонија, почитуван од сите
граѓани на Република Македонија.
3. Името,,Равен,, се предлага затоа што: Равенскиот манастир се наоѓал на висорамнината над езерото ,,Лешје,,.
Изграден е во почетокот на шестиот век од новата ера. Тоа бил голем манастир со голема црква и огромни
конаци. Тука живееле доста голем број на монаси. Во овој манастир подолго време престојувал Методи –
Солунскиот брат на свети Кирил. Тука ја пишувал Кирилицата. Според тоа родното место на кирилицата е
токму овде во равенскиот манастир . Во Светиот град Равен во близина на Равенскиот манастир се извршило
покрстување на околу 50.000 старословени.
4. Името ,,АРМ,, се предлага затоа што: вооружена сила на Република Македонија со нивните составни војски и
родови. Ги заштитува животот и личната сигурност на граѓаните; Ја гарантира независноста и територјалниот
интегритет на државата, политичките слободи, граѓанските и човековите права, ја гарантира материјалната
благосостојба и просперитетот на граѓаните на Република Македонија, а и граѓаните на Пехчево се граѓани на
Република Македонија.
5. Името ,,Малешевка,, се предлага затоа што: – Пехчево е дел од Малешевскиот регион и нашиот регион е
познат под името Малешевија во кој влегуваат општините Пехчево и Берово
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Името ,,Македонија,, се предлага затоа што: Пехчево е најисочниот град во Република Македонија и е дел од
Република Македонија, па поради таа причина Советот на општина Пехчево одлучи една од улиците во
градот Пехчево да го носи името на државата во која се наоѓа овој град
7. Името ,,Кадиица,, се предлага затоа што: Врвот Кадиица е највисокиот врв на планината Влаина, а според
височината Планината Влина е втора во источниот дел на Република Македонија, веднаш по Осоговските
Планини. Планината влаина на која се наоѓа врвот Кадиица зафаќа повеѓе од половина од површината на
општината, поради што има големо значење за Пехчево
8. Името ,,ВМРО,, се предлага затоа што: Внатрешна македонска револуционерна организација која постоела во
периодот од 1919 – 1934 година. Главна цел на оваа организација била автономијата и независноста на
Македонија, односно создавање на самостојна македонска држава
9. Името Александар Македонски се предлага затоа што: син на Филип Македонски кој бил воспитуван во
духот на македонската аристикратска традиција. На 16 годишна вораст Филип му доверил управување над
Македонија. По убиството на Филип Собранието го прогласило како Владетел на Македонија. Како
Македонски крал, неговата прва воена акција била насочена кон хеленските полиси кои се обиделе да ја
отфрлат македонската власт
10. Името Свети Петар и Павле се предлага затоа што: Црквата ,,Св .Апостоли Петар и Павле,, во пехчево е
изградена 1856 година, на барање и големо залагање на христијанското населениеод градот и околинта, со
посебно одобрение на турските власти бидејќи во тоа време градот бил административен центар на
Малешевската нахија со изразит ориентален карактер. Набргу по завршување со изградбата на црквата до неа
6.

била изградена камбанарија. Во состав на црквата било формирано црковно училиште кое
предстваувало основа на писменоста и столб на борбата против еленизација во Малешевијата. Во 1978 година
е урната старата црква и е изградена новата црква во денешен облик. Овие двајца цветци се сметаат за
заштитници на градот Пехчево
11. Името Св. ,,Кирил и Методиј,, се предлага затоа што: Македонските просветители кои ги поставиле темелите
на македонската писменост. Постои легенда дека во градот Равен, како што сега го викаме местото Равен во
Пехчево, браќата Кирил и Методиј ја напишале првата кирилицата и ги поставиле темелите на македонската
писменост
12. Името ,,8 Септември се предлага затоа што: Денот на независноста на Република Македонија, го слави целата
наша држава, па го слави и градот Пехчево како град во Република Македонија

Broj 07-1803/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014год.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvaweна Одлуката за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на висината
на најниска плата на вработените во ЈКП Комуналец - Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на
висината на најниска плата на вработените во ЈКП Комуналец – Пехчево, што советот на op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 година
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30
став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево
на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за утврдување на висината
на најниската плата на вработените во ЈКП-Комуналец

Член 1
Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКПКомуналец-Пехчево за утврдување на најниска плана на вработените во ЈКП-Комуналец.
Член 2
Одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-462/1 од 29.08.2014 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 07-1795/1
03.11.2014 година
Peh~evo

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

___________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na Одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на
цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење работи
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на
цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење работи, што Sovetot na op{tina Пехчево ja
donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 година
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30
став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево
на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за висината на цената за
плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење работи

Член 1
Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКПКомуналец-Пехчево за висина на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП-Комуналец, за вршење работи.
Член 2
Одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-429/1 од 08.08.2014 година е составен дел од оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .
.
Broj 07-1794/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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 давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП
Комуналец
Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП
Комуналец, штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 god.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30
став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево
на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места

Член 1
Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните и работните задачи со опис и попис на работните
места.

Член 2
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работите и работните задачи бр.01-463/1 од 29.08.2014 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’’ .

07-1791/1
03.11.2014 god.
Пехчево

`
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______________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈКП Комуналец – Пехчево.
Se OBJAVUVА oдлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈКП Комуналец – Пехчево, што Sovetot
na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 година.
Broj 08-1809/1
03.11.07.2014 god.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina 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 советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.10.2014 година донесе:
OДЛУКА
за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈКП Комуналец-Пехчево
Член 1
Со оваа одлука се даваат на користење , недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на ул.,,Истра”бб во Пехчево, кои
се состојат од објект број 1 во површина од 66 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 2
во површина од 159 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист 781, објект број 2 во површина од 14 м2, на КП 47
КО Пехчево, опишан во имотен лист 781, објект број 3 во површина од 34 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен
лист број 781,објект број 4 во површина од 35 м2, на КП на КП 47 КО Пехчево, опишан во имотен лист број 781, објект
број 5 во површина од 238 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во имотен лист број 781, објект број 6 во површина од 41 м2
на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 7 во површина од 196 м2, на КП 47 Ко Пехчево,
опишан во Имотен лист број 781 и објект број 8 во површина ид 6 м2, на КП 47 Ко Пехчево, опишан во имотен лист број
781, а кој имот е споственост на Република Македонија преостапен на трајно користење на Општина Пехчево со Одлука
на Влада на РМ бр.51-7184/1 од 26.11.2011 година.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на користење без надомест на ЈКП Комуналец-Пехчево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .
.
Broj 07-1792/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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 Одлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за период 01.01.2014 година
до 31.06.2014 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за период 01.01.2014
година до 31.06.2014 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2015 година.
Broj 08-1809/1
03.11.2014 год.
Peh~evo
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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), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП-Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до
31.06.2014 година

Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува извештајот за извршени работи на ЈКП
Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до 31.06.2014 година.
Член 2
Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево, 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 07-1793/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014 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
за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување на Програмата за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година, {to
Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 30.10.2014 година.
Broj 08 -1809/1
03.11.2014 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 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за управување со отпад од пакување за период од 2013 - 2017 година

Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за управување со отпад од пакување
за период од 2013-2017 година, изготвена од Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО-ПАК ХИТ
ДОО Кочани.

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 05/2014

14

Член 2
Програмта за управување со отпад од пакување за период од 2013-2017 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување, во Сл. ,,Гласник на општина
Пехчево’’ .
Broj 07-1807/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014год.
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 промена на статутот на општина Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за промена на статутот на општина Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na ден 30.10.2014 година.
Broj 08 -1468/1
11.09.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалана самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30
ства 1 точка 1 од Статутот на општина Пехчево, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година
ја донесе следната:
OДЛУКА
за промена на Статутот на општина Пехчево
Член 1
Се врши промена во Статутот на општина Пехчево, со тоа што се додаваат 7 (седум) члена 12-а, 12-б, 12-в, 12-г,
12-д, 12-ѓ и 12-е, кои гласат:
Член 12-а
Во општината се формира Локален малдински совет како советодавно тело на општината со цел младите активно
да се вклучат во јавниот живот на општината.
Млади сее жители на општината на возраст од 15 до 30 години живот.
Младите од став 1 на овој член можат да бидат избрани за преседател и заменик претседател на Локалниот
младински совет на Општина Пехчево, под услов да се со постојано место на живеење на подрачјето на општина Пехчево.

-

Член 12-б
Одлука за основање на Локален малдински совет ја донесува Советот на општината.
Член 12-в
Локалниот младински совет во општината ги врши следните работи:
расправа на седници на Локалниот младински совет за прашања значајни за нивната работа;
расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината а се од интерес за работата на младите;
му предлага на советот на општината донесвање на одлуки , програми и други акти од значење за младите од
општината;
му предлага на советот на општината да расправа за прашања кои се од значење за унапредување на положбата на
младите и решавање на нивните проблеми;
му дава мислење на Советот на општината за конкретни одлуки кои треба да ги донесе;
соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, донесени од страна на
општината;
изготвува извештаи од надлежните органи за проблемите на малдите, а по потреба предлага донесување на
Програми за отстранување на настанатите проблеми и подобрување на положбата на младите на локално ниво;
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-

организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со
младинските прашања;
Информира и промовира за активностите на Локалниот младински совет;
ја потикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите општини;
по потреба повикува преставник на Советот на општината на своите седници и
врши други работи од интерес за младите.

Член 12-г
Локалникот младински совет има 7 члена.
Градоначалникот на општината по донесување на одлуката од член 12-б, објавува јавен повик за избор на членови
во Локалниот младински совет на Општина Пехчево.
Кандидатите за членови на Локалниот млади ги предлагаат: Невладини организации и Здруженија на млади,
ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организација на младите.
Врз основа на писмените предлози од предлагачите , на предлог на комисијата за мандатни прашања, избори и
именување, Советот на општината ги избира членовите на Локалниот младински совет.
Локалниот младински освет од своите редови избира претседател и заменик претседател, согласно Деловодникот
за работа на Локалниот младински совет.
Член 12-д
Членовите на Локалниот младинси совет се избираат со мандат од 4 години.
Советот на општината може да разреши член на Локален младински совет и пред истекот на мандатот од став 1
на овој член:
- на лично барање;
- ако наполни 30 години живот;
- ако отсуствува од седниците на Локалниот младински совет и
- ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна зтвор во траење подолго од 6 месеци.
Член 12-ѓ
Локалниот младински совет одржува редовни седници по потреба, најмалку еднааш во два месеца.
Седниците ги свикува и со нив заседава Претседателот на Локалниот младински совет.
Претседателот на Локалниот младински совет е должен да свика вонредна седница на Локалниот младински
совет на предлог од најмалку 3 члена на Локалниот младински совет.
Локалниот младински совет ги донесува одлуките со мнозинство гласови ако на седницата присуствуваат
мнозинство од вкупно избраните членови на Локалниот младински совет.
Начинот на работа на Локалниот младински совет поблиску се уредува со Деловодник за работа на Локалниот
младински совет, кој се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Локалниот младински совет.
Локалниот младински совет може да формира постојани и привремени работни тела за потесни кругови на
делување, на организирање форуми, трибини и работилници за поедини возрасни групи на млади или за проблеми кои ги
загрижуваат младите.
Член 12-е
Локалниот младински совет донесува Програма за работа и ја доставува на усвојување до Советот на општината
за секоја календарска година, најдоцна до 30 ноември во тековната година за секоја наредна година.
Програмата ги содржи следните активности:
- учество во креирањето и пратење на локалната програма за работа на младите;
- соработка со другите советодавни тела во република Македонија и странство;
- консултурање со организацијата на младите за теми значајни за младите и
- соработка со телата во општината во политиката кон младите.
Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Локалниот младински совет и подобрување на
положбата на младите.
Програмата за работа на Локалниот младински совет се донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на
членови на Локалниот младински совет.
Член 2
Одлуката велгува во сила, осминот ден од денот на објавување со Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 07-1804/1
03.11.2014год.
Peh~evo
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50
од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево
донесе:
R E [ E N I E
за објавување на одлуката за основање Совет на млади на општина Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за основање Совет на млади на општина Пехчево, {to Sovetot na op{tinata ja donese na
sednicaта odr`ana na ден 30.10.2014 година.
Broj 08 -1809/1
Gradona~alnik na
03.11.2014 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 30 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Пехчево („Службен гласник на Општина
Пехчево“ број04/09, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 30 октомври 2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ НА МЛАДИ НА
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа Одлука се уредува основањето на Советот на млади на Општина ПЕХЧЕВО(во натамошниот текст
Совет на млади), делокруг на работа, постапка за избор на членовите на советот и други прашања од значење за работата
на Советот на млади.
Член 2
Советот на млади е советодавно тело на Советот на Општина Пехчево кој се основа со цел активно вклучување на
младите во јавниот живот на Пехчево .
Член 3
Советот на млади го сочинуваат седум члена.
Членовите на Советот на млади се избираат на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.
Советот на млади од своите редови избира претседател на советот, со мандат од 4 години без можност за
повторен избор.
Претседателот го застапува и претставува Советот на млади.
Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на Советот на млади во општината, се
грижи за организацијата и работата на Советот на млади.
Член 4
Советот на млади во општината ги врши следните работи:
- разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади;
- донесува Деловник за работа на Советот на млади;
- го избира и разрешува претседателот на Советот на млади;
- учествува во работата на Младинскиот парламент и именува свој член во истиот;
- поднесува предлози до Советот на Општина Пехчево за идентификувани проблеми на младите на локално
ниво и начини за нивно можно решавање;
- поднесува предлози до Советот на Општина Пехчево за донесување одлуки, програми и други акти за
подобрување на состојбата на младите на локално ниво;
- дава мислење по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот на Општина Пехчево, а кои
ги засегаат младите на локално ниво;
- изработува извештаи до надлежните органи за програмите на младите, а по потреба предлага и донесува
Програма за решавање на проблемите, со цел подобрување на состојбата на млади на локално ниво;
- предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади;
- организира работилници, предавања трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со
младинските прашања;
- информира и промовира за активностите на Советот на млади;
- поттикнува соработка со младински организации од други градови на Република Македонија и
- врши други работи.

SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA PEH^EVO Br. 05/2014

17

Член 5
Советот на млади одржува редовни седници најмалку еднаш месечно.
Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на советот.
Претседателот на Советот на млади е должен да свика вонредна седница на предлог на најмалку двајца членови.
Седниците се јавни.
Член 6
Советот на млади одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот.
Член 7
Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловник за работа на Советот на млади.
Деловникот се усвојува со мнозинство гласови на членовите на советот.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.
Broj 07-1802/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014год.
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 давање на согласност на Проект ,,Енергетска ефикасност на административната зграда на
ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија
Se OBJAVUVA oдлуката за давање на согласност на Проект ,,Енергетска ефикасност на административната зграда на
ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 30.10.2014 godina.
Broj 08 -1809/1
03.11.2014 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1
точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на Проект ,,Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП ,,Комуналец,,Пехчево, до Програмата за зачувување на природата на Р.Македонија (ПЗПМ)

Член 1
Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Проект Енергетска ефикасност на
административната зграда на ЈКП ,,Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата на Р.Македонија
(ПЗПМ)
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. ,,Гласник на општина Пехчево’’ .

Broj 07-1796/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
03.11.2014год.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r
____________________________________________________________________________________________________
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