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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 актите од Советот на општина Пехчево
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 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 кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за перод од
01.01.2015 година до 30.09.2015 година;
Одлука за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година;
Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година;
Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година;
Одлука за утврдување на Благајнички максимум за 2016 година;
Одлука за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република
Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.CCI 2014C16I5CB006-2015-1, со
проектот,,Рака за рака со природата”;
Одлука за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република
Бугарија и Република Македониија, Повик за проектни предлоз Бр.CCI 2014TC16I5CB006-2015-1, со
проектот ,,Платформа за прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата”;
Одлука за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево;
Одлука за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево;
Одлука за усвојување на Програмата за работа на Оддлението за урбанизам, комунални дејности, заштита на
животна средина и ЛЕР;
Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животниски мрши за
2016 година;
Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година;
Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна
вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на
пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште;
Одлука за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година;
Одлука за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и
комунални работи на општина Пехчево за 2016 година;
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16. Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година;
17. Одлука за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата за 2016 година за општина Пехчево;
18. Одлука за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за 2016 година;
19. Одлука за давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Gradona~alnik na
Op[tina 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.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период
од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за
период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den
15.12.2015 година.
Број 09-1875/1
16.12.2015 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 РМ. Бр.05/2002) член 33
став 2 и 3, а Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на Р.М бр.05/02,,) и член
30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево” бр. 04/09 и 05/14), Советот на
општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево од 01.01.2015 до
30.09.2015 година
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево
за период 01.01.2015 до 30.09.2015 година.
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период период 01.01.2015 до 30.09.2015 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 08-1858/1
16.12.2015год.
Peh~evo
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
за објавување одлуката за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година
Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година Sovetot na општина Пехчево ја
донесе na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1
точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09 и05/14), советот на општина
Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Буџетот на општина Пехчево за 2016 година доставен од страна на
градоначалникот.
Член 2
Составен ден од оваа одлука е Буџетот на општина Пехчево за 2016 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 08-1855/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015год.
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 извршување на Буџетот за 2016 година
Se OBJAVUVA одлуката за извршување на Буџетот за 2016 година што советот на op{tinata ja donese na sednicaта
odr`ana na ден 15.12.2015 година.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
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 8 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 15.12.2015 godina, donese

Одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево
^len 1
Buxetot na Op{tina Peh~evo za 2016 godina (vo ponatamo{niot tekst Buxetot), se izvr{uva spored
odredbite na ovaa Odluka.
^len 2
Buxetot se sostoi od : Osnoven buxet, buxet na samofinansira~ki aktivnosti, buxet na donacii, buxet na
dotacii i buxet na krediti.
^len 3
Korisnicite na sredstvata na Buxetot se dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi koristat
namenski, racionalno i ekonomi~no.
^len 4
Rashodite utvrdeni so buxetot se maksimalni iznosi nad koi buxetskite korisnici ne mo`at da
prezemaat obvrski.
Za da se prezemat novi obvrski do Sovetot na op{tinata mora da se predlo`i nov izvor na sredstva ili
da se predlo`i namaluvawe na drugite rashodi vo srazmeren iznos.
^len 5
Gradona~alnikot na op{tinata ja sledi realizacijata na planot na prihodite i drugite prilivi na
osnovniot buxet na op{tinata.
Dokolku vo tekot na izvr{uvaweto na Buxetot, Gradona~alnikot na op{tinata oceni deka se neophodni
pozna~ajni preraspredelbi na odobrenite sredstva so buxetot ili deka realizacijata na prihodite i drugite
prilivi zna~itelno otstapuvaat od planot, mu predlaga na Sovetot na op{tinata izmenuvawe i dopolnuvawe na
Buxetot.
^len 6
Prenamenata vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite korisnici ja odobruva Sovetot na
op{tinata.
Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo Buxetot na buxetskiot korisnik, korisnikot mo`e da vr{i
preraspredelba me|u rashodnite stavki, programi i potprogrami po prethodno odobruvawe od Sovetot na
op{tinata.
^len 7
Buxetskite korisnici, vo uslovi koga vo buxetot na samofinansira~ki aktivnosti, buxetot na donacii
ili buxetot na dotacii, planiranite prihodi i drugi prilivi ne se realiziraat odnosno se realiziraat nad
planiraniot iznos, dostavuvaat barawe za namaluvawe/zgolemuvawe na planot na prihodite i drugite prilivi i
planot na odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi Gradona~alnikot gi dostavuva do Sovetot na op{tinata na
odobruvawe.
^len 8
Buxetskite korisnici po usvojuvaweto na Buxetot izgotvuvaat godi{en finansiski plan po kvartali za
koristewe na odobrenite sredstva. Koristeweto na sredstvata vo daden kvartal buxetskiot korisnik go
izvr{uva vrz osnova na finansiskiot plan po meseci.
^len 9
Isplata na platite na 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 izbrani i imenuvani lica vo Republika Makedonija
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(Sl. vesnik na RM broj 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10 i 139/2014) i toa za imenuvani
lica pojdovna osnova za presmetuvawe na platata e 26.755 denari, zapo~nuvaj}i od plata za mesec januari 2016
godina dodavaj}i go postojniot koeficient i minatiot trud na imenuvaniot funkcioner. Za vrabotenite vo
lokalnite javni ustanovi, presmetkata i isplatata na plati ke se vr{i spored Upatstvoto za primena na
presmetka i isplata na plata na vraboteni vo institucii - buxetski korisnici.

Член 10
Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est meseci i vo slu~aj na pote{ki posledici od elementarni
nepogodi vo smisla na Zakonot za za{tita i spasuvawe i drugi slu~ai na vraboteniot vo Op{tinata i lokalnite
javni ustanovi, mu se isplatuva pomo{ vo visina od edna posledna isplatena prose~na mese~na plata vo organot
kade {to e vraboten.
Nadomestokot za otpremnina za penzionirawe na vrabotenite vo op{tinata i lokalnite javni ustanovi
se ispla}a vrz osnova na ~len 9 stav 1 alinea 2 i stav 2 od Zakonot za isplata na platite.
Site isplati na pogore navedenite nadomestoci se vr{at vrz osnova na prethodno oformena i
kompletirana dokumentacija i doneseno Re{enie od strana na Gradona~alnikot na Op{tinata.

Член 11
Vo slu~aj na smrt na vraboten vo op{tinata ili lokalnata javna ustanova, na negovoto semejstvo mu
pripa|a pari~na pomo{ vo iznos od 30.000,00 denari.
Na vraboteniot, vo slu~aj na smrt na ~len od negovoto potesno semejstvo (roditel, bra~en drugar, deca
rodeni vo brak ili von brak, posinocite, posvoenite deca i decata zemeni na izdr`uvawe), dokolku `iveel vo
zaednica, mu pripa|a pari~na pomo{ vo visina od 15.000,00 denari po semejstvo. @iveeweto vo zaednica
podrazbira vraboteniot i ~lenot na potesnoto semejstvo da se so mesto na `iveewe na ista adresa, {to se
doka`uva so soodveten dokument za identifikacija (li~na karta ili paso{).
Navedenite nadomestoci se isplatuvaat po prethodno dostaveno barawe.
^len 12
Mese~niot nadomestok na ~lenovite na Sovetot se utvrduva vo visina od 40% od prose~nata mese~na
neto plata vo Republikata isplatena vo prethodnata godina, a nadomestokot za dnevnite i patni tro{oci }e im
se isplatuvaat spored propisite koi se odnesuvaat na dr`avnite slu`benici.
Mese~niot nadomestok za Pretsedatelot na Sovetot za rakovodewe i organizirawe na rabotata na
Sovetot, {to }e go prima, }e bide zgolemen za 30% od mese~niot nadomestok {to }e go primaat drugite ~lenovi
na Sovetot na Op{tinata.
Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite na Sovetot se isplatuva za prisustvo na najmalku edna
sednica na Sovetot vo tekot na mesecot.
Ako ~len na Sovetot ne prisustvuval na niedna sednica na Sovet vo tekovniot mesec, vo toj slu~aj ne mu
se isplatuva nadomestok za prisustvo na sednica.
Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite ne se isplatuva dokolku Sovetot vo tekovniot mesec ne
odr`al sednica.
Чlen 13
Koristeweto na sredstvata od buxetot na op{tinata za vr{ewe na funkciite na buxetskite korisnici
se nabavuvaat so fakturi vo koi posebno se iska`uvaat rashodite po pooddelni stavki, po~ituvaj}i gi odredbite
od Zakonot za javnite nabavki.
Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi mo`e da se vr{i i so smetkopotvrdi vo slu~aj koga za
rashodite ne mo`e da se izdade faktura i samo vo ograni~eni poedine~ni iznosi vo protivvrednost od 6.000,00
denari kade zadol`itelno mora da bide prilo`ena fiskalna smetka, pri {to rashodite treba da bidat
iska`ani po klasifikacija na soodvetniot rashod.
^len 14
Nadomestokot za dnevnica za slu`beno patuvawe vo Republikata bez tro{ocite za no}evawe iznesuva
500,00 denari.
Dokolku patuvaweto traelo pove}e od 12 ~asa se isplatuva cela dnevnica.
Za patuvawe od 8 do 12 ~asa se isplatuva 50% od utvrdeniot iznos vo stavot 1 od ovoj ~len.
Dokolku na vraboteniot mu se obezbedeni no}evawe, prevoz i hrana mu sleduvaat 20% od utvrdeniot
iznos vo stav 1 od ovoj ~len.
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^len 15
Nadomestokot za regres za godi{en odmor iznesuva 60% od prose~nata isplatena mese~na neto plata po
vraboten soglasno Zakonot za isplata na platite vo Republika Makedonija.
Ovoj vid na nadomestok se isplatuva edna{ vo tekot na godinata. Dokolku nadomestokot se isplatuva vo
dva dela, vkupniot iznos ne mo`e da bide povisok od pravoto utvrdeno pri prvata isplata.
^len 16
Za sredstvata utvrdeni vo buxetot na op{tinata vo ramkite na rezervite (postojana rezerva), odlu~uva
Sovetot na op{tinata, a gi izvr{uva Gradona~alnikot, a za koristewe na sredstvata do 50.000,00 den. odlu~uva
Gradona~alnikot.
Za iskoristenite sredstva Gradona~alnikot e dol`en da podnese godi{en izve{taj za koristeweto na
sredstvata od rezervite.
^len 17
Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i rasporedeni vo pooddelnite programi i potprogrami gi izvr{uva
Gradona~alnikot na op{tinata.
^len 18
Isplatata na plati vo lokalnite javni ustanovi ja kontrolira i odobruva Ministerstvoto za finansii.
Op{tinata e dol`na do krajot na mesecot za koj se vr{i isplata na plati, do nadle`noto ministerstvo i
Ministerstvoto za finansii da dostavi barawe za odobruvawe na sredstvata za plati, kon koe }e gi prilo`i i
obrascite PDD-MP i MP-a, kopija od rekapitulacijata na plati, Obrazec F-1 za brojot na vrabotenite po ime
i prezime i plati kako i drugi podatoci vo pi{ana i elektronska verzija za odnosniot mesec za koj se odnesuva
isplatata, no i PRILOG broj 6 kako i MPIN izdaden od UJP.
^len 19
Vrabotuvawata vo op{tinskata administracija se vr{at soglasno aktite za organizacija i
sistematizacija na op{tinata za koi se obezbedeni sredstva vo buxetot na op{tinata. Gradona~alnikot dava
pismeno izvestuvawe za obezbedenite sredstva.
Lokalnite javni ustanovi od oblasta na kulturata, obrazovanieto i socijalnata za{tita koi se
finansiraat so blok dotacii mo`at da vrabotuvaat novi rabotnici dokolku se obezbedeni sredstva vo Buxetot
na Republika Makedonija za {to pismeno izvestuvawe dava Ministerstvoto za finansii, vrz osnova na barawe
od gradona~alnikot na op{tinata do nadle`noto ministerstvo za potrebata od vrabotuvawe vo lokalnite javni
ustanovi, so soodvetna propratna dokumentacija.
^len 20
Koga prihodite {to mu pripa|aat na Buxetot se pogre{no uplateni ili se naplateni vo iznos pogolem
od utvrdeniot, pogre{no ili pove}euplateniot iznos se vra}a prvostepeno na tovar na vidot na prihodite na
koi se uplateni, a dokolku takvi prihodi nema, toga{ na tovar na drugite prihodi na Buxetot.
Povratot na pogre{no/pove}euplatenite prihodi se vr{i so Re{enie na Gradona~alnikot, osven vo
slu~aite kade nadle`nosta im pripa|a na drugi organi.
^len 21
Buxetot na Op{tinata Peh~evo se izvr{uva od 01.01.2016 do 31.12.2016 godina.
^len 22
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina
Peh~evo", a }e se primenuva od 01 Januari 2016 godina.
Broj 08-1855/3
16.12.2015 година
Peh~evo

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

_________________________________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина
Пехчево донесе:
R E [ E N I E
зa objavuvawe na Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година
Se OBJAVUVA Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese
na sednicaта odr`ana na den 15.12.2015 година.

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

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Vrz osnova na ~len 27 stav 3 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava („Sl.
vesnik na R.M.“ broj 61/04) i ~len 30 od Statutot na op{tina Peh~evo,(Службен гласник на општина Пехчево
бр.04/09 и 05/14), Sovetot na op{tina Peh~evo na sednicata odr`ana na den 15.12. 2015 godina, donese
`
BUXETSKI KALENDAR
za podgotovka i donesuvawe na Buxetot na
op{tina Peh~evo za 2017 godina
Mo`en datum
Dekemvri
2015-Mart-2016

Buxetski aktivnosti
Sovetot na op{tinata donesuva Buxetski kalendar

Odgovornost
Sovet na op{tina
Peh~evo

Septemvri
2016

Se
dostavuvaat
formulari
(obrasci)
za
izgotvuvawe na mese~ni, kvartalni i godi{ni
planovi do edinkite korisnici
Ministerot za finansii dostavuva Buxetski cirkular vo koj se sodr`ani
glavnite nasoki za izgotvuvawe na Predlog-buxetite za narednata godina i visinata na dotaciite na Buxetot na RM, koj
im go dostavuva na op{tinata

Gradona~alnik
Oddelenie za finansiski
pra{awa
Ministerstvo za finansii
~len 21 od Zakonot na
Buxetite („Sl. Vesnik na
RM“ br.64/04); ~len 27 st.1 i 2
od Zakonot za finansirawe na
ELS („Sl. vesnik na RM“
br.61/04)

Gradona~alnikot i Oddelenieto za finansiski
pra{awa
sostanuvaat za da gi odredat
prioritetite i odredbite na buxetot za narednata
godina
Buxetskite informacii se dostavuvaat do drugite
oddelenija na op{tinata i do site op{tinski
edinki -korisnici
Procenkata
na
tro{ocite
i
izgotvenite
programski aktivnosti za narednata buxetska godina se vra}aat vo Oddelenieto za
finansiski pra{awa od ostanatite oddelenija i
od op{tinskite buxetski korisnici
a. Se sobiraat buxetskite barawa
b. Barawata se analizirat i usogla-suvaat
v. Se izgotvuva bilansot na prihodi
g. Se izgotvuva bilansot na rashodi

Gradona~alnikot,
Oddelenie za finansiski
pra{awa

1-30/09/16

05/10/2016

10/10/2016

25/10/2016

30/10/2016

Oddelenie
pra{awa

za

finansiski

Odgovorni lica
Buxetski korisnici

Oddelenie za finansiski
pra{awa

Gradona~alnikot gi razgleduva i odobru-
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Noemvri
2016

Noemvri /
Dekemvri
2016
Dekemvri
2016
Dekemvri
2016

Dekemvri
2016

va predlo`enite predlog-buxetski presmetki i go odobruva Predlog-Buxetot
podgotven od Oddelenieto za finansiski pra{awa.

Gradona~alnik

a. Predlog-Buxetot se dostavuva do Sovetot na op{tinata
b. Se odobruva sodr`inata na PredlogBuxetot i se dava na dostapnost na
javnosta

Gradona~alnik

Do Sovetot se dostavuva kone~en Predlog - Buxet
od strana na Gradona~alnikot
Se vodi rasprava vo telata na Sovetot na
op{tinata
1.Sednica na Sovetot na op{tinata za
donesuvawe na Buxetot za narednata god.
2.Dokolku Sovetot ne go usvoi PredlogBuxetot se donesuva Odluka za vremeno
finansirawe soglasno ~len 28 st.2 od
Zakonot za finansirawe na ELS („Sl.
vesnik na RM“ br.61/04)
Zapo~nuva nova Buxetska godina

1 Januari 2017

Gradona~alnik
Komisija
za
Buxet i LER

finansirawe,

Sovet na op{tina
Peh~evo

Gradona~alnik
Oddelenie
za
pra{awa .

finasiski

Buxetskiot kalendar vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo „Sl. Glasnik na op{tina
Peh~evo“.
Broj 08-1856/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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 утврдување на Благајнички максимум за 2016 година
Se OBJAVUVA одлуката за утврдување на Благајнички максимум за 2016 година штo Sovetot na op{tinata ja donese
na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.
Број 09-1875/1
Gradona~alnik na
16.12.2015 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа ба член 20 од Законот за платен промет(,, Службен весник на РМ,, 113/07...11/12, член 36 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на Р.М бр.05/02”) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина
Пехчево (,, Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14,,), Советот на општина Пехчево на седница одржана на
15.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за висината на благајничкиот максимум за 2015 година
Член 1
Благајничкиот максимум за 2015 година се утрвдува во износ од 50.000,00 илјади денари.
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Член 2
Остварениот прилив на парични средства во благајната од дневен парар и по други основи ќе се уплатува на
трезорска сметка истиот ден или најдоцна наредниот работен ден.
Член 3
Оваа одлука ќе стапи во сила осмиот ден од денот на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-1857/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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 објавување на одлуката за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу
Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.CCI 2014C16I5CB006-2015-1, со
проектот,,Рака за рака со природата”
Se ОБЈАВУВА одлуката за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу
Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.CCI 2014C16I5CB006-2015-1, со
проектот,,Рака за рака со природата, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 15.12.2015
година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ„
бр.5/2002) и член 21, точка 35 од Статутот на Општина Пехчево(„Службен Гласник на Општина Пехчево“ бр.3/2013) а во
согласност со стратегијата за оддржлив разввој на Општина Пехчево(2009-2013) Советот на Општина Пехчево, на својата
редовна седница, оддржана на ден 15.12.2015година, донесе

ОДЛУКА
за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугараија и
Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр. CCI 2014TC16I5CB006-2015-1,
со проектот „ Рака за Рака со природата “

Член 1
Се дава согласност на Општина Пехчево да аплицира за учество во ИПА програмата за Прекугранична
соработка меѓу Република Бугараија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.CCI 2014TC16I5CB0062015-1, со проектот „Рака за Рака со природата“ кој се однесува на приоритетна оска : 1 Животна Средина 1.2:
Спречување и намалување на последиците од прирпдните катастрофи и катастрофи причинети од човечкиот фактор.
Член 2
Во проектот „Рака за Рака со природата„ Општина Пехчево, Р. Македонија е партнер, а носител на
проектот е Општина Симитли, Р. Бугарија
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Член 3
Доколку се прифати апликацијата за учество во програмата, Општина Пехчево се обврзува да обезбеди
привремена достапност на потребните сретства за реализација на проектот од сопствени/трети извори додека истите не
бидат надоместени од програмата.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во службен гласник на Општина Пехчево.
Broj 08-1871/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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
за објавување на учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија
и Република Македониија, Повик за проектни предлоз Бр.CCI 2014TC16I5CB006-2015-1, со проектот ,,Платформа за
прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата”
Se OBJAVUVA одлуката за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу
Република Бугарија и Република Македониија, Повик за проектни предлоз Бр.CCI 2014TC16I5CB006-2015-1, со проектот
,,Платформа за прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата”, {to Sovetot na op{tinata ja
donese na sednicaта odr`ana na den 15.12.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ„
бр.5/2002) и член 21, точка 35 од Статутот на Општина Пехчево(„Службен Гласник на Општина Пехчево“ бр.04/09 и
05/14) а во согласност со стратегијата за оддржлив разввој на Општина Пехчево(2009-2013) Советот на Општина Пехчево,
на својата редовна седница, одржана на ден 15.12.2015година, донесе

ОДЛУКА
за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугараија и
Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр. CCI 2014TC16I5CB006-2015-1, со проектот „ Платформа
за прекуграничен феестивалски туризам на полето на традициите и културата “
Член 1
Се дава согласност на Општина Пехчево да аплицира за учество во ИПА програмата за Прекугранична соработка
меѓу Република Бугараија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.CCI 2014TC16I5CB006-2015-1, со
проектот „Платформа за прекуграничен феестивалски туризам на полето на традициите и културата“ кој се однесува на
приоритетна оска : 1 Туризам 2.1: Подобрување на туристичките потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка
со цел подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследсво.
Член 2
Во проектот „Платформа за прекуграничен феестивалски туризам на полето на традициите и културата„ Општина
Пехчево, Р. Македонија е носител, а партнер на проектот е Општина Брезница, Р. Бугарија
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Член 3
Доколку се прифати апликацијата за учество во програмата, Општина Пехчево се обврзува да обезбеди
привремена достапност на потребните сретства за реализација на проектот од сопствени/трети извори додека истите не
бидат надоместени од програмата.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во службен гласник на Општина Пехчево.

Broj 08-1870/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015год.
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 одлуката за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево
Se OBJAVUVА одлуката за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево, {to Sovetot na општина
Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14) Советот на општина Пехчево на
редовната седница одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може Oпштина Пехчево да купи недвижен имот дворно
место на село Црник
Член 2
Се задолжува Оделението за урбанизам комунални работи, житотна средина и ЛЕР да изврши купопродажба на
недвижниот имот од Стојановска Цветанка од с. Црник, на КП.БР. 3508 Имотен лист број 351 на м. викано ,,Село,, нива
3 класа со површина од 279м2 се дава со надоместок за сума од 27.900,00 денари

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина
Пехчево.
Broj 08-1869/1
16.12.2015год.
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:
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R E [ E N I E
за објавување одлуката за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево, што советот на
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од
Статутот на општина Пехчево (,,Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14) Советот на општина Пехчево на
редовната седница одржана на ден 15.12.2015 година донесе:
О Д Л У К А
за размена недвижен имот во сопственост
на општина Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може да изврши размена на земјоделски недвижен имот во
село Црник.
Член 2
Се задолжува Оделението за урбанизам ком. работи и ЛЕР да изврши размена на недвижен имот со Кантурова
Ревка од с. Црник на КП.БР. 3507/1 Имотен лист број 157 на м. викано ,,Село,, нива со површина од
м2 размената ќе
се изврши без надоместок
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник,, на општина Пехчево.
Broj-08- 1868/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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
за објавување одлуката за усвојување на Програмата за работа на Оддлението за урбанизам, комунални дејности,
заштита на животна средина и ЛЕР
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програмата за работа на Оддлението за урбанизам, комунални дејности,
заштита на животна средина и ЛЕР, што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den
15.12.2015 година.
Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

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

Врз осона на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Веник на Р.Македонија бр.05/02 и член 30 ста 1
точка 3 ос Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советото на општина
Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:
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ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна
средина и локален економски развој за 2016 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи,
заштита на животна средина и локален економски развој за 2016 година.
Член 2
Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален
економски развој за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.
Broj 08-1867/1
16.12.2015 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 одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животниски
мрши за 2016 година
Se OBJAVUVA одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на
животниски мрши за 2016 година, {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den 15.12.2015
година.

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

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 14 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло (Сл.Весник на РМ бр.113/07) и
Правилникот за техничките услови и начинот на вршење на работите кои треба да ги исполнуваат објектите за собирање и
складирање на нуспроизводи од животиснко потекло (Сл.Весник на РМ бр.21/09), Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување
на животински мрши за 2016 година

Член 1
За потребите на општина Пехчево потребно е донесување на Одлука за изградба на објект за нештетно
отстранување на животински мрши (септичка јама ) и определување на локација за изградба на истата.
Член 2
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За изградба на септичката јама се определува локација на влезот од јужната страна на градската депонија која
ќе биде надвор од мрежата на истата, објектот за нештетното отстранување на животинските мрши ќе биде изградена
спрема членот 14 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло и член 2 од Правилникот донесен за условите и
начинот за изградба на такви објекти.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Broj 08-1866/1
16.12.2015год.
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 одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година
Se OBJAVUVА одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година {to
Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 397, 187 и 192 од Законот за безбедност на сообраќајот на патот (,,Сл. Весник на РМ, бр.
54/07, 86/08, 64/09, 161/10 и 169/2015 ) и Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот чл. 78
став 4 (Сл. весник на РМ. 47/10) и врз основа на член 30 точка 8 од Статутот на оптина Пехчево(Службен Гласник на
општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на својата редовна седница одржана на 15.12.2015
година донесе:
ОДЛУКА
за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година
Член 1
Со оваа Одлука се определува сообраќајно технички параметри кои треба да ги исполнуваат посебните
технички и други мерки за забавување на сообраќајот, нивните технички карактеристики, местата и начинот на нивното
поставување и начинот на обележување со соодветна сообраќајна сигнализација во Пехчево.
Член 2
Посебните сообраќајни технички средства за забавување на сообраќајот и безбедноста на пешаците ќе се
постават на регионалните улици и тоа ул . ,, Борис Кидрич,, и ул. ,, Истра,,
Член 3
Посебните технички сретства ќе се постават на ул. ,, Борис Кидрич,, на местотоспроти ДТВ ,, Партизан,, и
спроти старата Месна канцеларија во Пехчево, на ул. ,, Истра,, спроти куќата на Маноил Сасански, Истите технички
сретства ќе бидат обележени на лице место со сите обележија и сигнализации спрема членот 10 и 11 што ги налага.
Одлуката влегува во сила, од денот на нејзиното донесување а ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина
Пехчево.
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Broj 08-1865/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015год.
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 одлуката за а утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на
пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна
вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште
Se OBJAVUVA одлуката за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот,
утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и
утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште што советот на op{tinata ja donese
na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.

Број 09-1875/1
Gradona~alnik na
16.12.2015 год.
Op[tina Peh~evo
Peh~evo
Игор Поповски s.r.
_____________________________________________________________________________________________________
Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (Сл. весник на РМ бр. 61/2004) и Методологијата за утврдување на
пазарна вредност на недвижен имот (Сл. весник на РМ бр. 50/05, 40,10, 46/10, 183/11, 54/12, 17/13, 21/13) член 30 став 1
точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на оптина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина
Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на
градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на
недвижености и права на земјоделско земјиште.

Член 1
Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на пазарна вредност недвижен имот, утврдување на пазарна
вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна
вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште.
Член 2
За прва зона се зема четирнаесета зона, за втора зона се зема шеснаесета зона од Методологијата за утврдување на
пазарна вредност на недвижен имот (Сл. весник на РМ бр. 50/05, 40/10, 46/10, 183/11, 54/12, 17/13 и 21/13)
Член 3
1. Прва зона го опфаќа потегот помеѓу:
Започнува од KП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован ги опфаќа северните граници на парцелите по регионалниот пат
Берово – Делчево се до Бензинската пумпа на АД ,, Макпетрол,, Скопје од северната страна на оградата,оди по патот на
север Пехчево Делчево се до спојот на ул. ,,Истра,, од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на ул.
,, Велко Влахович,, од таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. ,, Илинденска,, и ул. ,, Мирче Ацев,, тргнува на
исток по мистата се до раскрсницата на ул. ,, Гоце Делчев,, и ул. ,, Ванчо Китанов,, од таму тргнува на југ по истата ,,
Ванчо Китанов,, ја сече ул. ,, Маршал Тито,, и оди на југ се до спојот на ,,ЈНА,, спрема ДУП на Пехчево, од таму тргнува
на запад по ул. ,, ЈНА..и оди се до спојот на ул. ,,Индустриска,, по истата оди на запад се до спојот на ул. ,, 8 Март,,
поточно до куќата на Мицевски Јован, од тѕаму на југ тргнува по ул. ,, 98 Март,, продолжува по западната страна на
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градските турски гробишта до спојот на источната страна на дворната ограда (граница на АД ,, Бомекс рефрактори,,
Пехчево) и старата фабрика за подни плочки скршнува на запад по дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и се
спојува на патот со ,,Равна Река,, од таму на север по границата на опфатот на ГУП на Пехчево ја заобиколува западната
страна односно дворната ограда на фабриката ,,Напредок Пехчево , западната страна на старата фабрика ,, Стаклара,,
западната дворна ограда на сопственикот Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на пехчевска река, од таму
тргнува на север се спојува со регионалниот пат на Пехчево Делчево и се спојува со почетната точка бензинска пумпа од
каде почна зоната.
2 Втора зона го опфаќа потегот помеѓу:
Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централнотоподрачје преставува втора зона .

3 Втора зона како подзона
Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство се прикључува во зоната како
вонцентрално градско подрачје.
Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона населено место.
Напомена; Проширувањето на ГУП во текот на 2016 година ќе влезе во зоната како Вонцентарлно градско
подрачје
Член 4
За пазарна вредност на градежното земјиште во прва зона се зема 20 ЕВРА/м2, за втора зона се зема 15 ЕВРА/м2 и за
подзоните се зема 10 Евра/м2 . Цените се дадени во ЕВРА или во противвредност во денари по среден курс на НБРМ на
денот на уплатата.
Член 5
За пазарна вредност на градежно земјиште во населените места кои се урбанизирани во општина Пехчево се зема
10 ЕВРА/м2

Член 6
До колку градежното земјиште се наоѓа во населени места каде нема Детални урбанистички планови а се наоѓаат во
УДНМ или општ акт, се зема с. Чифлик 200/м2, с. Умлена,Робово и Црник 150/м2 и с. Негрево и Панчарево 100/м2
Член 7
За пазарна вредност на земјоделско земјиште по м2 се зема
Ред.
БР.

ВИД НА ЗЕМЈИШТЕ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1. НИВА И ЛИВАДА

40

35

33

28

25

20

15

10

2. ОВОШНА ГРАДИНА

45

40

35

30

25

20

18

15

3. ПАСИШТА

15

13

11

9

8

7

6

5

4. ШУМА

35

30

25

20

18

15

12

9

Отстапување од определените цени на земјоделското земјиште може да се врши од страна на Проценителите на
недвижен имот во следните случаеви:.
А.)Зголемување но не повеќе од 50% во зависност од
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- Близината на населеното место
- Поврзаност со инфраструктура
Б.) Намалување но не повеќе од 50% во зависност од
- одалеченост од населено место
- Непристапност до па
- Големина на површина
-За шумите и овошните насади од состојбата на истите
Член 8
Составен дел на оваа Одлука е мапата на град Пехчево со определени зони.

Член 10
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл. гласник на Општина Пехчево.

Broj 08-1864/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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 усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година
што Sovetot na op{tina Пехчево ja donese na sednicaта odr`ana na den 15.12.2015 година.
Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за јавна чистота(Сл.венсик на РМ бр.111/2008) член 36 став 1 алинеја 15
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 14 од Статутот на општина
Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на
15.12.2015 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за одржување на јавна чистота
во општина Пехчево за 2016 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година.
Член 2
Програмата за одржување јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
.
Broj 08-1961/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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 на одлуката за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна
средина и комунални работи на општина Пехчево за 2016 година
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна
средина и комунални работи на општина Пехчево за 2016 година штo Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта
odr`ana na den 15.12.2015 година.
Gradona~alnik na
Op[tina Peh~evo
Игор Поповски s.r.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за комунални дејности (Сл.весник на РМ бр.95/2012), член 36 став 1
алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 42 од Статутот на
општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009 и 05/2014), Советот на општина Пехчево на седницата
одржана на 15.12.2015 год. донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Планот за вршење на инспекциски надзор за 2016 година на овластен инспектор за
животна средина и комунални работи
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Планот за вршењe на инспекциски надзор за 2016 година, на овластен
испектор за животна средина и комунални работи.
Член 2
Планот за вршење на инспекциски надзор на овластен испектор за животна средина и комунални работи за 2016
година, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-1863/1
16.12.2015 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 објавување на одлуката за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година
Se ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година, {to Sovetot na op{tinata
ja donese na sednicaта odr`ana na den 15.12.2015 godina.

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член
30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на
општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:
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ОДЛУКА
за усвојување на Годишната програма за управување со отпад за општина Пехчево за 2016 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвои Годишната програмата за управување со отпад за општина Пехчево за 2016
година.
Член 2
Програмата за управување со отпад за општина Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-1862/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 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
за објавување одлука за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата за 2016 година за општина Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата за 2016 година за општина Пехчево {to Sovetot na op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na den
15.10.2015 година.
Број 09-1496/2
15.10.2015 год.
Peh~evo

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

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член
30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009 и 05/2014), Советот на
општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
за 2016 година на општина Пехчево

Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2016 година на општина Пехчево.
Член 2
Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година на
општина Пехчево, е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-1859/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015год.
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 одлуката за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за
2016 година
Se OBJAVUVА одлуката за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за 2016
година {to Sovetot na општина Пехчево ја донесе na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.

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

Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член
30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009 и 05/2014), Советот на
општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за финансирање на спортските активности во општина
Пехчево за 2016 година

Член 1
Советот на општина Програмата за финансирање на спортските активности во општина Пехчево за 2016 година.
Член 2
Програмата за финансирање на спортските активности во општина Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа
одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Broj 08-1860/1
16.12.2015год.
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 одлуката давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево
Se OBJAVUVA одлуката за давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево што советот на
op{tinata ja donese na sednicaта odr`ana na ден 15.12.2015 година.
Број 09-1875/1
16.12.2015 год.
Peh~evo

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

_____________________________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 66 од Законот за локална самоуправа(,, Службен Весник на Република
Македонија” бр.05/02),член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево, (Службен Гласник на општина Пехчево
бр.04/09 и 05/2014), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за давање под закуп недвижна ствар сопственост на општина Пехчево

Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за давање под закуп недвижна ствар сопственост на општина
Пехчево.
Член 2
Ќе се дава под закуп следната недвижна ствар, сопственост на општина Пехчево:
-

КП 249, дел од 379 м2 приземје

Член 3
Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари, сопственост на општина Пехчево, формирана од
Градоначалникот на општина Пехчево ќе распише јавен оглас за давање под закуп на недвижна ствар од член 2 од оваа
Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и почетната цена на недвижната ствар, согласно Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осминот ден од денот на објавување во Службен Гласник на општина Пехчево.

Broj-08-1872/1
Sovet na Op[tina Peh~evo
16.12.2015 година
Pretsedatel,
Peh~evo
Стојче Стефановски s.r.
_________________________________________________________________________________________________________
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