СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Службен гласник на
Општина Пехчево

Среда 19 јуни 2015 год.

Уредува:

ПЕХЧЕВО
Стручна служба при
Излегува по потреба
Бр.05
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 12.06.2015 година,
во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1.
2.
3.

Одлука за давање на согласност на апликација со предлог проектот ,,Реконструкција на фекална канализација
КФ6, КФ5 и КФ1 Л=1.034,89 во с. Умлена;
Одлука за утврдување на приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата
за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година на општина Пехчево;
Одлука за давање на согласност на апликација со предлог проектот „Изградба на улица во с.Црник - Пехчево“;

Одлука за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево;
5. Одлука за давање на согласност на апликацијата со проектот ,,Изградба на локален план Св.Петка”;
6. Одлука за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска подрaшка на руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево;
7. Одлука за определување на видот на тенди и излози на плоштадот во Пехчево;
8. Одлука за кофинасирање на изградбата на фонтатата на плоштадот во Пехчево;
9. Одлука за усвојување Годишниот извештај за работењето на Источно планискиот регион за 2014 година;
10. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Испочно плански
регион 2009-2014 за 2014 година;
11. Одлука за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и
општина Кривогаштани;
12. Одлука за размена на движна ствар сопственост на општина Пехчево, транспортно средство - ПМВ BMW I со
шасија бр.WBABM310X0JH67586.
4.
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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 давање на согласност на апликација со предлог проектот ,,Реконструкција на фекална
канализација КФ6, КФ5 и КФ1 Л=1.034,89 во с. Умлена
Se OBJAVUVA oдлуката за давање на согласност на апликација со предлог проектот ,,Реконструкција на фекална
канализација КФ6, КФ5 и КФ1 Л=1.034,89 во с. Умлена, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana
на ден 12.06.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-946/1
19.06.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на Општина Пехчево 04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик бр.04/2015
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за користење на
средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Советот на Општина Пехчево на
седницата одржана на 12.06.2015 година донесе,
ОДЛУКА
за давање на согласност на апликација со предлог проектот
„Реконструкција на фекална канализација КФ6, КФ5 и КФ1 Л=1.034,89 во с. Умлена“
Член 1
Се дава согласнст Општина Пехчево да аплицира со предлог проектот „Реконструкција на фекална канализација КФ6,
КФ5 и КФ1 Л=1.034,89 во с. Умлена“ во рамки на Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој, Мерка 3.2.1. Развој на јавна инфрастуктура во рурални средини Подмерка 3
Инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населени места – села до 1.500 жители согласно последниот
попис на население и домаќинства во Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.
Broj 08-889/2
Sovet na Op[tina Peh~evo
12.06.2015год.
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
за објавување на одлуката за утврдување на приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година на општина Пехчево
Se OBJAVUVА одлуката за утврдување на приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година на општина Пехчево, {to Sovetot na општина
Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден 12.06.2015 година.
Број 09-946/1
19.06.2015 год.
Peh~evo
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 од Статутот
на Општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), a во врска со Јавниот повик бр.04/2015 за
доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 2015
година, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 12.06.2015 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево

Член 1
Се утврдува приоритет на проектот: „Реконструкција на фекална канализација КФ6, КФ5 и КФ1 Л=1.034,89 во с.
Умлена – Пехчево.
Член 2
Средства за утврдениот приоритет од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.

Broj 08-889/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
12.06.2015год.
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
за објавување на одлуката за давање на согласност на апликација со предлог проектот „Изградба на улица
во с.Црник – Пехчево

Se OBJAVUVA oдлуката за давање на согласност на апликација со предлог проектот „Изградба на улица во с.Црник Пехчево, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 12.06.2015 година.
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик
бр.04/2015 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за
користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Советот на Општина
Пехчево на седницата одржана на 12.06.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на апликација со предлог проектот
„Изградба на улица во с. Црник - Пехчево“

Член 1
Се дава согласнст Општина Пехчево да аплицира со предлог проектот „Изградба на улица во с. Црник - Пехчево“ во
рамки на Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Мерка 3.2.2.
Обнова и развој на селата Подмерка 1 Инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици ( вклучително и
атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.

Broj -08-890/2
Sovet na Op[tina Peh~evo
12.06.2015 година
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:

R E [ E N I E
зa objavuvawe na одлуката за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево

Se OBJAVUVA одлуката за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево, што Sovetot na op{tina
Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 12.06.2015 година.

Број 09-946/1
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), a во врска со Јавниот повик
бр.04/2015 за доставување на Барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниoт
развој за 2015 година, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.06.2015 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево

Член 1
Се утврдува приоритет на проектот: „Изградба на улица во с. Црник“ – Пехчево.

Член 2
Средства за утврдениот приоритет од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.
Broj 08-890/3
Sovet na Op[tina Peh~evo
12.06.2015 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 согласност на апликацијата со проектот ,,Изградба на локален план Св.Петка

Se OBJAVUVA одлуката за давање на согласност на апликацијата со проектот ,,Изградба на локален план Св.Петка.
штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 12.06.2015 година.
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик
бр.04/2015 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за
користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Советот на Општина
Пехчево на седницата одржана на 12.06.2015 година донесе,
ОДЛУКА
за давање на согласност на апликација со предлог проектот
„Изградба на локален пат Св. Петка “

Член 1
Се дава согласнст Општина Пехчево да аплицира со предлог проектот „Изградба на локален пат Св. Петка“ во рамки на
Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Мерка 3.2.3. Зачувување и
унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја Подмерка 1 Инвестиции во локална патна
инфраструктура ( вклучително и мостови) за поврзување на населени места – села со локалитети од значење за начинот на
живот и работа на селската популација во должина од 2км.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.
Broj 08-892/2
Sovet na Op[tina Peh~evo
12.06.2015 god.
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
__________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe одлуката за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска подрaшка на руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево
Se ОБЈАВУВА одлуката за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска подрaшка на руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 23.04.2015 godina.
Број 09-946/1
Gradona~alnik na
19.06.2015 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 од
Статутот на Општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), a во врска со Јавниот повик
бр.04/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниoт
развој за 2015 година, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 12.06.2015 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување приоритетен проект за учество на јавен повик за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниoт развој за 2015 година на Општина Пехчево
Член 1
Се утврдува приоритет на проектот: „Изградба на локален пат Св.Петка“.
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Член 2
Средства за утврдениот приоритет од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.
Broj 08-891/4
Sovet na Op[tina Peh~evo
12.06.2015 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 определување на видот на тенди и излози на плоштадот во Пехчево
Se OBJAVUVA oдлуката за определување на видот на тенди и излози на плоштадот во Пехчево, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 12.06.2015 godina.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-946/1
19.06.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.06.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за определување на видот на тенди на градскиот плоштад во Пехчево
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го определува видот на тенди кои во иднина ќе се поставуваат на
градскиот плоштад во Пехчево.
Член 2
Тендите кои во иднина ќе се поставуваат, треба да бидат изработени од дрвен материјал, односно да се идентични
на досега поставените тенди, за чии поставување одобрени издава Градоначалникот на општина Пехчево.

Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.

Broj 08-927/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
19.06.2015 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
зa objavuvawe na одлуката за кофинасирање на изградбата на фонтатата на плоштадот во Пехчево
Se објавува oдлуката за кофинасирање на изградбата на фонтатата на плоштадот во Пехчево, {to Sovetot na
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 12.06.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-946/1
19.06.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.06.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за определување на начинот на финансирање на изградбата на фонтана на плоштадот во Пехчево
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го определува начинот на финансирање нна изградбата на
фонатаната на плоштадот во Пехчево.
Член 2
Фонтаната ќе биде целосно финасирана од ,,Прогрес’’ АД Пехчево, со тоа што инвеститорот ќе биде ослободен
од плаќање на комунална такса за користење на простор за вршење на дејности во висина од 50% од цената на новата
фонтана во Пехчево.
Член 3
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Пехчево”.
.
Broj 08-932/1
19.06.2015 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
за објавување на одлуката за усвојување Годишниот извештај за работењето на Источно планискиот регион за 2014
година
Se OBJAVUVA oдлуката за усвојување Годишниот извештај за работењето на Источно планискиот регион за 2014
година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana на ден 12.06.2015 година.
Број 09-946/1
19.06.2015 год.
Peh~evo
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.06.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Испочно плански регион за 2014
година
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот Извештај за работењето на Центарот за
развој на Испочен плански регион за 2014 година и Годишниот финансиски извештај за 2014, кој е составен дел од
Годишниот Извештај за работењето.

Член 2
Годишниот извештај за работењето, заедно со Годишниот финансиски извештај за 2014 година за развој на
Испочен плански регион за 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 08-929/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
19.06.2015год.
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
за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Испочно
плански регион 2009-2014 за 2014 година
Se OBJAVUVА одлуката за утврдување на приоритетен проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година на општина Пехчево, {to Sovetot na општина
Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден 12.06.2015 година.
Број 09-946/1
Gradona~alnik na
19.06.2015 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина
Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.06.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојувaње на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Испочно плански регион 2009 –
2014 за 2014 година
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за спроведување на Програмата за
развој на Источниот плански регион 2009 – 2014 за 2014 година.

Член 2
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Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански регион 2009 – 2014 за
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 08-928/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
19.06.2015год.
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
за објавување на одлуката за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина
Пехчево и општина Кривогаштани
Se OBJAVUVA oдлуката за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина
Пехчево и општина Кривогаштани, што советот на op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 12.06.2015
година.
Број 09-946/1
19.06.2015 год.
Peh~evo

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

_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл.Весник на РМ бр.79/09), член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.02/05) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево
(Сл.Весник на РМ бр.054/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.06.2015 година донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Пехчево и општина
Кривогаштани

Член 1
Советот на општина Пехчево го прифаќа предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу
општина Пехчево и општина Кривогаштани, поднесен од градоначалникот на општина Кривогаштани бр.09-921/1 од
01.06.2015 година, за надлежност градежна инспекција.

Член 2
Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за вршење на определени работи од
страна на една општина за друга општина.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во ,,Службен гласник на општина Пехчево,,.
Broj -08-676/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
24.04.2015 година
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
зa objavuvawe na одлуката за размена на движна ствар сопственост на општина Пехчево, транспортно средство - ПМВ
BMW I со шасија бр.WBABM310X0JH67586.

Se OBJAVUVA одлуката за размена на движна ствар сопственост на општина Пехчево, транспортно средство - ПМВ
BMW I со шасија бр.WBABM310X0JH67586., што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na
den 12.06.2015 година.

Број 09-946/1
19.06.2015 год.
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), член 30 став 1 точка
30 од Статутот на општина Пехчево, (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), а во врска со член 50, 51, 52, 53 и
54 од Законот за корситење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост
(Сл.Весник на РМ бр.78/15), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.06.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за размена на движна ствар сопственост на општина Пехчево, транспортно средство - ПМВ BMW I со шасија
бр.WBABM310X0JH67586

Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за размена на движна ствар сопственост на општина Пехчево,
транспортно средство – ПМВ BMW I со шасија бр.WBABM310X0JH67586.
Член 2
Размената ќе се изврши согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
сварите во општинска сопственост со тоа што ќе се обезбеди посоодветна движна ствар.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Broj 08-931/1
19.06.2015 god.
Peh~evo
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